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1.		Inleiding	

Met	veel	plezier	presenteren	wij	voor	het	allereerst	Het	Grote	Schoolplan	van	Klein	

Amsterdam,	een	nieuwe	algemeen	bijzondere	basisschool	in	Amsterdam-Noord.		

Dit	plan	is	het	verhaal	van	Klein	Amsterdam	en	geeft	inzicht	in	het	punt	van	waaruit	

wij	starten1,	geeft	een	beeld	van	wat	ons	kenmerkt	en	geeft	een	kijk	op	waar	we	

voor	staan	en	naartoe	gaan.		

De	buurten	en	haar	kleine	en	grote	bewoners		

De	Bongerd,	waar	Klein	Amsterdam	zijn	tijdelijke	vestiging	heeft	(zie	verder	H8),	is	

een	wijk	in	ontwikkeling.	De	gemeente	zet	met	de	bouw	van	deze	nieuwe	woningen	

in	op	middeninkomens	en	gezinnen.	Grof	gezegd	betekent	dat	theoretisch	opgeleide	

tweeverdieners	met	één	of	meer	kind(eren).	Deze	groep	heeft	behoefte	aan	opvang	

van	vroeg	tot	laat,	groen	en	natuur,	is	graag	betrokken	bij	het	onderwijs	en	de	

school,	en	heeft	een	duidelijk	idee	over	wat	goed	is	voor	hun	kind.	Net	als	de	nieuwe	

Tuindorpers	uit	de direct omliggende	wijk	Tuindorp	Oostzaan,	is	dit	een	groep	die	de	

zelfontplooiing	van	hun	kind(eren)	voorop	zet.	Er	zijn	diverse	culturen	en	

geloofsovertuigingen	onder	deze	groep	die	met	elkaar	gemeen	hebben	dat	zij	zich	

actief	willen	inzetten	voor	het	samen	ontwikkelen	van	hun	buurt.	

De	opleiding	van	oude	Tuindorpers	Oostzaan	is	veelal	praktisch.	

	

Op	het	NDSM	terrein	wordt	flink	gebouwd.	Dit	is	de	wijk	in	ontwikkeling	waar	Klein	

Amsterdam	over	5	jaar	onderdeel	van	zal	worden	als	permanente	school.	De	te	

verwachten	populatie	zal	op	basis	van	de	huur-	en	koopprijzen	van	de	huizen	vooral	

bestaan	uit	theoretisch	opgeleide	tweeverdieners,	zowel	stellen	als	jonge	gezinnen.	

De	verwachting	is	dat	de	populatie	op	de	NDSM	werf	overeen	zal	komen	met	de	

populatie	van	de	Bongerd,	al	zal	er	wellicht	meer	internationaal	georiënteerd	publiek	

zijn.		

Naast	de	NDSM	werf	rijst	aan	de	overkant	van	het	water,	op	vijf	minuten	varen	

afstand,	de	nieuwe	wijk	de	Houthaven	uit	de	grond.	Ook	in	deze	wijk	wordt	breed	

																																																								
1	Zie	ook:	Startdocument	Klein	Amsterdam		
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ingezet	op	tweeverdieners.	Voor	de	toekomst	is	dit	de	populatie	waar	Klein	

Amsterdam	mee	te	maken	zal	krijgen.		

(zie	verder	ook:	Plan	en	‘work	in	progress’	m.b.t.	diversiteit	en	inclusie	op	Klein	

Amsterdam).	

	

Voor	wie	en	met	welke	doelen		

Voor	Klein	Amsterdam	ontwikkelen	we	in	de	komende	jaren	doelgericht	een	

roadmap	voor	8	jaar	onderwijs	aan	jonge	Amsterdammers.	Daar	worden	opvang	en	

ontspanning	integraal	(op	alle	onderdelen,	incl.	personeel)	aan	toegevoegd,	echter	

hebben	we	deze	twee	diensten	enkel	‘aangestipt’	in	dit	plan,	omdat	we	nu	

in	het	eerste	schooljaar	2018-2019	enkel	met	opvang	na	schooltijd,	de	zogeheten	

buitenschoolse	opvang	voor	4-13-jarigen,	starten.	Hiervoor	verwijzen	wij	naar	het	

separate	Pedagogisch	Beleidsplan	(plus	bijbehorende	plannen)	Buitenschoolse	

Opvang	van	Kinderopvang	Klein	Amsterdam	(zie	ook	H5:	Opvang	&	Ontwikkeling).		

Vanaf	het	tweede	schooljaar	zal	de	opvang	worden	uitgebreid	met	dagopvang	voor	

0-4	jarigen.	Het	onderzoek	en	ontwerp	hiervoor	is	in	volle	gang.	Het	bieden	van	

diensten	en	(ontspannings)activiteiten	-voor	kleine	en	grote	Amsterdammers-	

binnen	Klein	Amsterdam	wordt	eveneens	nog	verder	onderzocht	en	uitgewerkt	in	

komend	jaar	(zie	ook	H8:	Diensten).	

	

Dit	plan	is	geschreven	voor	onszelf,	het	team	van	basisschool	Klein	Amsterdam,	de	

ouders	van	de	kinderen,	onze	partners	in	de	stad,	de	onderwijsinspectie	en	andere	

geïnteresseerden	in	ons	onderwijsconcept.		

Onderwijs	&	Ontwikkeling	zijn	leidend	in	alles	wat	er	gebeurt	op	Klein	Amsterdam.	

Wij	vinden	het	dan	ook	belangrijk	dat	iedere	betrokkene	bij	Klein	Amsterdam	de	

visie	van	onze	school	kent,	begrijpt	en	eigen	kan	maken.	Kennis,	ervaring,	

vakliteratuur	en	voorbeeldscholen	uit	de	hele	wereld	geven	ons	de	zekerheid	ons	

onderwijs	op	deze	manier	te	organiseren.		

Dit	schoolplan	heeft	de	volgende	doelen:	

1. het	is	een	kwaliteitsdocument	dat	het	onderwijskundig-	en	personeelsbeleid	

beschrijft	

2. het	biedt	een	houvast	en	een	leidraad	aan	het	geheel	nieuwe	team	van	Klein	



	 6	

Amsterdam	

3. het	geeft	richting	aan	onze	ambities	–nu	en	in	de	toekomst-		

4. het	betrekt	de	ouders,	partners,	inspectie	en	andere	belanghebbenden	en	

belangstellenden	bij	onze	onderwijskundige	visie	en	schoolconcept.		

Voor	ieder	schooljaar	zullen	wij	vanuit	de	kaders	en	doelen	die	wij	nastreven	een	

jaarplan	samenstellen	met	een	beknopte	SWOT	analyse	(indien	relevant	t.a.v.	

economische,	demografische,	politieke,	sociale,	technologische	en	ecologische	

trends	en	ontwikkelingen)	en	SMARTI	uitgewerkte	doelstellingen	en	concrete	acties	

voor	het	betreffende	jaar.	Deze	jaarplannen	zullen	regelmatig	en	planmatig	worden	

geëvalueerd	gedurende	ieder	schooljaar	om	te	toetsen	en	beoordelen	of	we	op	

koers	liggen,	of	ons	verhaal	nog	klopt	en	wordt	herkend	door	alle	betrokkenen	en	

belanghebbenden.	Iedere	evaluatie	geeft	ons	weer	input	voor	de	volgende	

ontwikkel-	en	groeifase.	

Zo	kunnen	we	steeds	duidelijk	onze	richting	aangeven,	benutten	we	de	ruimte	voor	

ontwikkeling	en	innovatie	en	leggen	we	rekenschap	af	met	het	doel	om	hiervan	te	

leren	en	transparant	te	zijn.		
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2.	Klein	Amsterdam	in	het	kort	

	

Een	kleine	geschiedenis	

Klein	Amsterdam	komt	voort	uit	het	verlangen	naar	vernieuwend	onderwijs	en	meer	

goede	onderwijsplekken.	In	2015	kwam	de	stad	Amsterdam	daarom	met	de	

wedstrijd	‘Onze	nieuwe	school’.	Honderden	ouders,	opvoeders	en	

onderwijsvernieuwers	deden	mee.	Met	een	geweldige	opbrengst:	124	ideeën	over	

leren	en	onderwijs.	Klein	Amsterdam	kwam	met	een	bijzonder	idee	en	is	één	van	de	

vier	winnaars.	Klein	Amsterdam	overtuigde	de	vak-	en	kinderjury	met	een	

verrassende	aanpak:	‘Leren	in	de	tussenruimte’.		

	

Vernieuwers	met	vertrouwen	

Het	college	van	Burgemeester	en	Wethouders	heeft	besloten	om	het	plan	voor	

basisschool	Klein	Amsterdam	-	Leren	in	de	Tussenruimte	-	toe	te	laten	tot	de	

zogenaamde	‘kraamkamer’	van	de	gemeente	Amsterdam.	Dit	betekende	dat	Klein	

Amsterdam	kennis	en	faciliteiten	kreeg.	Het	projectteam	is,	samen	met	

kennispartijen,	wetenschappers	en	andere	onderwijspartners	aan	de	slag	gegaan		

met	het	programma	en	de	opening.	Sinds	maart	2018	is	het	projectteam	uitgebreid	

met	acht	-en	sinds	juni	2018	tien	leden.	Het	gehele	projectteam	(excl.	een	College	

van	Bestuurslid,	zie	verder	H6)	is	sinds	de	start	in	september	2018	het	

onderwijsleerteam	van	Klein	Amsterdam	(zie	verder	H6:	De	mensen	en	de	

organisatie).	

In	het	schooljaar	2018-2019	is	Klein	Amsterdam	gestart	met	ruim	70	leerlingen	

verdeeld	over	de	3	kleutergroepen	en	1	volle	combinatiegroep	3-4.		

Klein	Amsterdam	is	een	éénpitter	onder	het	bestuur	van	Stichting	Leren	in	de	

Tussenruimte	(zie	verder	H6:	De	mensen	en	de	organisatie).	

	

Het	idee	

Klein	Amsterdam	werkt	vanuit	het	idee:	‘Leren	in	de	tussenruimte’.		

De	tussenruimte	is	een	plek	van		ontmoeting,	waar	de	kinderen	en	de	wereld	elkaar	

tegenkomen.	Uit	deze	ontmoeting	ontstaan	steeds	weer	bijzondere	momenten	van	

leren	en	ontdekken.	Leren	over	echte	onderwerpen	en	situaties	die	spelen	op	dit	
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moment,	en	van	de	mensen	die	je	daarbij	ontmoet.	We	werken	aan	een	

gemeenschap	waar	de	kinderen	van	elkaar	en	van	andere	mensen	van	diverse	

leeftijden	leren	en	samen	verbondenheid	tot	stand	brengen,	in	de	buurt,	de	stad,	de	

samenleving.	Hierbij	zijn	vertrouwen	in	zichzelf	en	de	ander	onontbeerlijk.		

	

Klein	Amsterdam	geeft	kinderen	handvatten	om	een	betere	toekomst	te	creëren	

voor	zichzelf,	elkaar,	de	steden	waarin	ze	opgroeien	en	de	wereld	waarin	ze	leven.	

Zodat	ze	later	hiermee	ook	complexe	problemen	kunnen	oplossen.	Op	basis	van	

inleving,	creativiteit,	begrip,	samenwerking	en	het	maken	van	eigen	keuzes.	Dat	

betekent	dat	ze	gemotiveerd	zijn	om	positieve	verandering	te	brengen	in	een	snelle	

en	steeds	veranderende	wereld.	

	

Leren	leven	-	dat	leer	je	van	het	leven	zelf.	

Daarom	zou	de	school	letterlijk	

midden	in	het	leven	moeten	staan.	

Die	school	zijn	wij,	Klein	Amsterdam.	

De	plek	voor	‘leren	in	de	tussenruimte’.	

Dat	is:	ruimte	voor	vragen	en	ontdekken.	

En	ruimte	voor	ontmoetingen,	waarin	je	

via	anderen	jezelf	leert	kennen.	
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3.	Onze	identiteit	

	

Kinderen	die	van	Klein	Amsterdam	komen	zijn	oorspronkelijke	ruimdenkers	en	

ondernemende	doeners	die	het	lef	hebben	om	in	verbinding	met	de	wereld	om	hen	

heen	hun	eigen	ontwikkeling	vorm	te	geven	en	hun	talenten	te	ontplooien.		

Dit	geldt	ook	voor	de	leden	van	het	onderwijsleerteam	van	Klein	Amsterdam	die	de	

kinderen	begeleiden,	coachen	en	trainen.	

	

Ons	ideaal	

Leren	in	de	Tussenruimte	maakt	van	school	een	plek	die	midden	in	de	samenleving	

staat.	Door	de	school,	de	stad	en	de	ruimte	daartussen	met	elkaar	te	verbinden	

brengen	wij	de	echte	wereld	in	ons	onderwijs.	

Op	Klein	Amsterdam	leer	je	als	kind	in	interactie	met	de	wereld	–de	mensen	en	de	

dingen-	om	je	heen.	We	werken	met	echte	vraagstukken	en	echte	materialen.	Er	is	

ruimte	voor	experiment,	maar	wel	in	de	beschermde	omgeving	die	kinderen	nodig	

hebben.		

Op	Klein	Amsterdam	leren	kinderen	door	te	communiceren	over	en	te	reflecteren	op	

eigen	en	gezamenlijke	ervaringen	en	ontmoetingen.		

We	vertrouwen	in	de	kracht	van	kinderen	en	gaan	uit	van	de	pedagogiek	van	het	

kijken	en	luisteren.	We	doen	onderzoek	naar	hun	ideeën,	hun	vragen,	naar	hen	als	

oorspronkelijke	personen.	

Door	ervaringen	en	ontmoetingen	in	de	tussenruimte	bouwen	zij	aan	hun	eigen	

identiteit.	Klein	Amsterdam	leert	kinderen	het	volgende	te	zijn:		

	

1. Creatieve	Ruimdenkers:	Staan	open	en	hebben	respect	voor	verschillende	en	

nieuwe	ideeën,	culturen	en	gewoonten.	Gunnen	anderen	ruimte.	Nemen	

initiatieven	en	gebruiken	leerstrategieën	om	hun	eigen	leren	vooruit	te	

brengen.	 

	

2. Nieuwsgierige	Verbinders:	Zijn	geïnteresseerd	en	geboeid.	Luisteren	naar	

diverse	perspectieven	en	hebben	goede	relaties	met	anderen	en	hun	

omgeving.	Zijn	hulpvaardig	en	werken	samen	om	een	beter	resultaat	te	



	 10	

verkrijgen.	Onderzoeken	en	pakken	onderwerpen	integraal	aan.	Beheersen	

de	kunst	van	het	vragen	stellen.	Hebben	inzicht	en	zijn	een	effectieve	

communicator. 

	

3. Vastberaden	Verbeelders:	Zijn	taal-	en	rekenvaardig	en	digitaal	geletterd.	

Passen	denk-	en	leerprocessen	toe	in	alle	leergebieden.	Gebruiken	

initiatieven	en	leerstrategieën	om	hun	eigen	leren	vorm	te	geven.	Blijven	

proberen	en	lossen	problemen	op. 

	

4. Flexibele	Doorzetters:	Zijn	comfortabel	om	oncomfortabel	te	zijn	in	hun	

leerproces.	Kunnen	met	uitdagingen	en	tegenslagen	omgaan.	Hebben	een	

sterk	identiteitsgevoel,	blijven	groeien	en	het	beste	uit	zichzelf	halen.	 

	

5. Moedige	Denkers	&	Doeners:	Denken	creatief,	kritisch	en	reflectief.	Nemen	

verantwoordelijkheid	voor	hun	eigen	leren	en	handelen.	Herkennen	hun	

sterke	en	zwakke	kanten.	Initiëren	positieve	veranderingen.	Ondernemen	

acties	om	hun	interesses	en	talenten	na	te	streven	en	ontplooien.	 

 

Dit	‘profiel’	voor	de	kinderen,	geldt	ook	voor	de	teamleden	van	Klein	Amsterdam.	

	

Kernwaarden	en	kenmerken	

	

We	laten	ons	in	al	ons	handelen	van	werken	en	leren	leiden	door	de	waarden	van:	

Verbondenheid,	Lef	en	Authenticiteit	

Gedefinieerd	volgens	de	Van	Dale:	

Verbondenheid		

ver·bon·den·heidzelfstandig	naamwoord	•	de	v	•	g.mv.	1	het	ge-	of	verbonden	
zijn2	verplichting3	het	met	elkaar	verbonden	zijn,	m.n.	door	een	emotionele	
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band=	saamhorigheid•politieke,	sociale	verbondenheid•een	gevoel	van	verbon-
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denheid

1

	



	 13	

Lef	

lef	(geen	afbreking)zelfstandig	naamwoord	•	het	&	de	m	•	g.mv.ca.	1860	◻	He-

breeuws	lēbh	[hart,	moed]	1	moed,	durf•begin	nou	eens	als	je	lef	hebtals	je	durft•lef	

maken,	schoppen,	trappendrukte,	branie	schoppen•een	leffie	pikkenrisico	nemen,	

iets	gewaagds	doen•met	groot	lef=	overmoedig•op	lefop	goed	geluk,	op	avon-

tuur•zuipen	op	lefzonder	te	betalen•heb	het	lef	eens!•waar	haal	je	het	lef	van-

daan?alust,	zin•ik	heb	er	geen	lef	in	

	

1	de	eigenschap	van	te	durven,	t.w.	iets	ongewoons	(niet	bepaald:	gevaarlijks)	te	on-

dernemen	of	te	ontwerpen,	stoutmoedigheid•een	plan	dat	van	grote	durf	ge-

tuigt2	iets	waar	moed	toe	behoort.	

	

Authenticiteit	

au·then·ti·ci·teit/ɑutɛntisitɛɪt,	otɛntisitɛɪt/zelfstandig	
naamwoord	•	de	v	•	g.mv.	1	het	authentiek	zijn=	echtheid•de	authenticiteit	van	een	
handschrift,	van	een	document•de	authenticiteit	vaststellen	van	…aeigen	karak-
ter=	eigenheid	(2)•«Authenticiteit	is	de	consolidatie	van	onschuld.»	Abdelkader	
Benali•het	streven,	verlangen,	de	hang	naar	authenticiteit•de	authenticiteit	van	een	
cultuur,	een	kunstwerk2	in	de	nieuwere	ethiek	waarachtigheid	vanwaaruit	morele	
beslissingen	dienen	te	worden	genomen	
	

Kenmerken	van	onze	school	zijn:	

• Professionaliteit:	klaar	om	te	leren.	Dit	geldt	voor	de	kinderen	en	het	

team.	Wij	hebben	een	kindgerichte	en	vakbekwame	werkwijze.	

• Expertise:	oefenen	baart	kunst.	Dit	geldt	voor	zowel	de	basisvakken	

als	(de	kunst	van	het)	spreken	en	alle	andere	kennisdomeinen	en	

competenties.		

• Onderzoekend:	vragen	stellen.	Echt	leren	ontstaat	wanneer	kinderen	

–en	volwassenen-	nastreven	hun	eigen	onderzoek	verder	te	brengen,	

te	onderzoeken.	

• Ondernemend:	doen	doet	ontdekken.	Dit	doen	we	met	elkaar,	met	

partners	in	de	stad	en	samenleving,	met	ouders	en	andere	

betrokkenen.	

• Meesterschap:	ruimte	voor	experimenteren,	maken	en	verbeteren.		
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• Welsprekendheid:	goede	mondelinge	communicatie	is	voor	kinderen	

een	essentiële	vaardigheid	voor	een	effectieve	leerontwikkeling,	

betekenisvolle	relaties	en	het	vinden	van	hun	eigen	stem.		Om	dit	te	

ontwikkelen	is	autonomie	(zelfvertrouwen,	zelfkennis,	reflectie)	en	

sociale	sensitiviteit	nodig	waaraan	we	met	de	kinderen	werken.	

• Vastberadenheid:	doorzettingsvermogen,	groei-gerichte	houding,	

door	inspanning	verbetering	mogelijk	maken.	

	
Wij	beloven	aan	kinderen	en	ouders	

	

• ondersteuning	en	begeleiding	met	aandacht	en	oeverloos	geduld	voor	elk	

individueel	kind	in	zijn/haar	leer-	en	leefruimten		

• bijzondere	en	levensechte	leerervaringen	in	een	rijke	leeromgeving		

• een	betrouwbaar,	betekenisvol	en	bewezen	didactisch	concept,	ontwikkeld	

vanuit	de	kerndoelen	die	de	overheid	stelt	

• een	scherp	oog	voor	wat	het	kind	kan	en	wil,	en	spelen	daarop	in.	

• een	empathische	benadering:	een	open	geest,	open	hart	en	open	wil	

• een	school	waar	je	je	thuis	voelt,	waar	je	onvoorwaardelijk	bijhoort		

• begrijpelijke,	inzichtelijke	en	zorgvuldige	documentatie	en	communicatie	van	

individuele	en	gezamenlijke	merkbare	en	meetbare	opbrengsten		

• een	toegankelijk,	betrouwbaar,	betrokken,	creatief	en	ruimdenkend	

schoolteam	

• dat	we	kinderen	en	ouders	serieus	nemen	als	educatief	partner	

• een	lerende	en	inclusieve	schoolgemeenschap.	

	 	



	 15	

4. Onderwijs	&	Ontwikkeling	

	

“Ik weet het niet dus ik kom er wel achter…” / vrij naar Pipi Langkous 
	

	‘Leren	in	de	tussenruimte’	maakt	van	school	een	plek	die	midden	in	de	samenleving	

staat.	De	leeromgeving	is	een	vertaling	van	de	diverse	en	veranderende	wereld	

waarin	wij	leven.			

Zo	kan	een	project	over	identiteit	in	een	kapsalon	plaatsvinden.	Kan	een	ouder	een	

pop-up	restaurant	beginnen	waar	de	leerlingen	pesto	maken	van	onkruid	uit	de	

buurt.	Of	wordt	er	met	een	architect,	milieudeskundige,	bouwonderneming	en	

afvalbedrijf	gewerkt	aan	een	ontwerp	van	een	woonwijk	in	de	stad	waarvoor	

producten	en	grondstoffen	worden	hergebruikt.	

De	school	als	tussenruimte	is	het	tegendeel	van	kinderen	afzonderen		van	de	

maatschappij.	Op	Klein	Amsterdam	ben	je	als	kind	–en	met	elkaar-	juist	verbonden	

en	in	interactie	met	de	wereld	om	je	heen.	Zo	is	er	ruimte	voor	experiment,	maar	

wel	in	de	beschermde	omgeving	die	je	nodig	hebt,	waar	je	zo	veel	mogelijk	kunt	

leren.	

	

Onderwijspartners	en	ouders	

	

Om	te	kunnen	‘leren	in	de	tussenruimte’	ontwikkelen	wij	samen	–in	co-creatie-	met	

mensen	van	binnen	en	buiten	ons	onderwijsprogramma.	Daarvoor	gaan	wij	ook	

intensieve,	duurzame	en	vernieuwende	samenwerkingen	aan.	Dat	doen	we	met	

partners	in	het	onderwijs	–zoals	o.a.	Jeelo	(zie	H4:	Onderwijs	&	Ontwikkeling:	Leer-	

en	onderwijsaanbod)-	en	partners	uit	allerlei	andere	sectoren	in	met	name	de	buurt,	

de	stad	maar	ook	(ver)	daarbuiten.	Denk	hierbij	aan	de	kunsten-,	de	zorg-,	natuur-,	

diensten-,	technologie-	of	energiesector.	Met	ondernemers	in	het	midden-	en	klein	

bedrijf,	creatieve	start	ups,	maatschappelijke	organisaties	en	kenniscentra.	

Zo	co-creëren	wij	bijvoorbeeld	met	NEMO	SCIENCE	CENTER	een	leerlijn:	Maakkunde	

voor	de	kleuters	om	wetenschap	en	technologie	verder	te	ontwikkelen.	Met	de	

experts	van	NEMO	kijken	we	hoe	we	technologie		en	onderzoekend	leren	kunnen	

inpassen	in	de	projecten	(zie	ook	H4.:	Onderwijs	&	Ontwikkleing:	Leer-	en	
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onderwijsaanbod:	Projecten).		

Samen	met	NEMO	zijn	we	ook	een	onderdeel	van	het	Europeese	leernetwerk	‘Open	

Schooling	for	Open	Society’	(OSOS).	Dit	betekent	dat	we	kennis	delen	met	andere	

scholen	in	Nederland	en	daarbuiten	–zoals	bijvoorbeeld	School21	in	Londen-	op	het	

gebied	van	leren	met	en	van	de	samenleving.	

	

Ouders	zijn	voor	ons	ook	heel	belangrijke	onderwijspartners.	Zij	brengen	veel	van	de	

wijk,	en	de	stad	naar	de	tussenruimte	die	Klein	Amsterdam	is.	De	betrokkenheid	van	

ouders	speelt	op	drie	terreinen:	bij	allerlei	hand-	en	spandiensten,	op	bestuurlijk	

gebied,	en	wat	ons	vooral	bijzonder	maakt,	in	educatief	partnerschap	-co-creatie	

met	ouders	t.a.v.	ons	programma	en	de	school-.	Het	gezin,	de	buurt,	het	werk	en	het	

netwerk	zien	we	als		waardevolle	partnerschappen	om	onderwijs	te	ontwikkelen.		

	

Ontwikkelingslijnen	en	‘Design	thinking’		

	

Leren	is	een	gevolg	van	denken.	Daarom	maken	we	kinderen	bewust	van	hun	

denkproces.	Zo	werken	we	aan	een	denkcultuur.	We	gebruiken	hierbij	de	aanpak	van	

‘Design	Thinking’	om	kinderen	hun	ideeën	te	laten	vinden	en	ontwikkelen.	Hierbij	

gaan	we	uit	van	5	fasen	in	‘het	ontwerpproces’:		

1.	Onderzoek:	‘Ik	heb	een	uitdaging.	Hoe	benader	ik	deze?’	

2.	Interpretatie:	‘Ik	heb	iets	geleerd.	Hoe	verklaar	ik	dit?’	

3.	Ideegeneratie:	‘Ik	zie	een	kans.	Wat	creëer	ik?’	

4.	Experiment:	‘Ik	heb	een	idee.	Hoe	realiseer	ik	dit?’	

5.	Evolutie	(of	Ontwikkeling):	‘Ik	heb	iets	geprobeerd.	Hoe	maak	ik	dit?’	

	

We	zetten	hiervoor	alle	mogelijkheden	in	die	de	kwaliteit	van	het	denken	en	van	de	

interacties	voor	de	leerlingen	verbeteren.		

De	design-thinking	aanpak	hanteren	we	ook	bij	het	vinden	en	ontwikkelen	van	

ideeën	ten	behoeve	van	ons	onderwijsprogramma,	het	leren,	de	schoolorganisatie	

en	de	gemeenschap	van	Klein	Amsterdam.	
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Iedereen	ontwikkelt	voortdurend	kennis,	competenties	en	talenten	en		doet	dat	in	

een	eigen	tempo	en	op	diverse	wijzen.	Dat	kan	per	interessegebied	verschillen.	Elk	

kind	wordt	uitgedaagd	om	op	haar	of	zijn	niveau	zicht	te	ontwikkelen	en	te	groeien.	

Om	die	reden	nemen	wij	per	kind	de	ontwikkelingslijnen	als	uitgangspunt.	In	overleg	

met	de	leerling	en	de	ouders	/	verzorgers,	wordt	een	gebalanceerde	

‘maatwerkroute’	per	leerling	samengesteld.	In	horizontale	stamgroepen	(op	

leeftijd/leerjaar)	-als	ook	in	verticale	groepen-	werken	leerlingen	aan	

kennisdomeinen	en	competenties	die	zijn	gebaseerd	op	sectoren	en	beroepen	in	de	

maatschappij.	Deze	worden	vormgegeven	aan	de	hand	van	de	‘kennislijnen	en	

competentielijnen’	in	projecten	en	sluiten	aan	op	de	verplichte	vakken	en	dekken	de	

kerndoelen	die	door	de	overheid	zijn	vastgesteld.	Deze	projecten	(uitgewerkt	in	

‘leerroutes’	per	stamgroep(en))	staan	vast	voor	het	hele	jaar	en	worden	op	basis	van	

de	actualiteit	verder	verrijkt.	Daarbij	gaan	we	uit	van	het	zogenaamde		‘T-denken’	

voor	de	leerlingen:	zowel	verbreding	als	verdieping	van	de	kennis,	hetgeen	ook	geldt	

voor	de	teamleden	van	Klein	Amsterdam	(zie	verder:	H4:	Onderwijs	&	Ontwikkeling:	

Leer-	en	onderwijsaanbod:	Projecten).	

	

Leer-	en	onderwijsaanbod		

Ons	idee	van	‘leren	in	de	tussenruimte’	betekent	dat	er	geen	onderscheid	wordt	

gemaakt	tussen	binnen	en	buiten	school,	context	en	content,	tussen	verschillende	

vakken	en	leerling	en	leerkracht	(onderwijsleerteamlid).	De	stad	en	samenleving	als	

pedagogische	ruimte	wordt	vertaald	in	ons	projectonderwijs.	Daarin	is	allereerst	het	

snappen	van	het	grote	geheel	–van	abstract	naar	concreet-	en	weten	welke	aspecten	

met	elkaar	verbindingen	hebben,	van	belang.		

Na	het	verkrijgen	van	inzicht	komen	de	vaardigheden:	Het	oefenen,	herhalen	en	van	

‘draft	naar	draft’	werken,	steeds	weer	tot	je	het	onder	de	knie	hebt,	de	routine	te	

pakken	hebt.	Vervolgens	leer	je	dan	uiteindelijk	ook	de	feiten.		

We	leren	vanuit	de	ontwikkelingslijnen	en	didactische	leerlijnen	en	kerndoelen	

waarbij	ervaringen,	toepassingen	en	uitleggen	aan	een	ander	met	de	inzet	van	alle	
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zintuigen	essentieel	is.	In	dit	hoofdstuk	wordt	uitleg	gegeven		wat	de	projecten	en	

andere	onderdelen	hiervan	inhouden	en	hoe	ons	pedagogisch	handelen	eruit	ziet.		

Op	Klein	Amsterdam		kennen	we	ook	verschillende	ruimten	–binnen	en	buiten-

waarin	kinderen	en	leer-	en	ontwikkelteams	spelen,	werken,	leren,	inspannen,	

ontspannen	en	eten:	Groepsruimte,	Techniekruimte,	Muziek/Drama	ruimte,	

Kookruimte,	Natuurruimte,	Stilteruimte,	Beweegruimte	en	Ontwikkelruimte.	Het	

onderwijsleerteam	dat	uit	teamleden	bestaat	met	ieder	eigen	expertises	en	rollen,	

draagt	zorg	voor	het	lesgeven,	begeleiding,	coaching	en	samenwerking	van	de	

kinderen.	Hierin	spelen	ouders	ook	een	rol.	Voor	hen	is	er	ook	een	ruimte	–De	

Melkweg	op	het	IJplein	(het	atrium)	waar	even	van	gedachten	kan	worden	gewisseld	

onder	het	genot	van	koffie/thee	voordat	zij	bijvoorbeeld	verder	naar	hun	werk	of	

thuis	gaan.	

Ritme	van	het	jaar	

Ons	projectmatig	werken	(afgeleid	van	project-based	learning	(PBL))	bepaalt	het	

ritme	over	één,	of	beter	gezegd,	twee	leerjaren.	De	inhoud	van	ons	projectonderwijs	

bestaat	uit	twaalf	projecten	voor	groep	1	tot	en	met	8.	Daarvan	doen	we	zes	

projecten	per	jaar,	ieder	project	valt	binnen	een	periode	(=	van	vakantie	tot	vakantie	

in	principe).	Alle	groepen	zijn	tegelijk	met	hetzelfde	project	bezig.	De	kinderen	doen	

binnen	hun	basisschoolperiode	elk	project	vier	keer,	steeds	op	zijn/haar	eigen	

niveau.	De	projecten	beginnen	met	een	gezamenlijke	start	aan	het	begin	van	een	

periode	en	eindigen	met	een	gezamenlijke	afsluiting	aan	het	eind	van	de	periode.		

Daarbij	zijn	het	leren	van	de	voorwaardelijke	vaardigheden	van	de	kernvakken	taal	

en	rekenen	ook	bepalend	voor	het	jaarritme	om	de	gestelde	doelen	per	kind	per	jaar	

te	bepalen	en	bereiken.	Deze	vaardigheden	worden	op	twee	manieren	aangeboden:	

via	een	taal-,	respectievelijk	rekenmethode	om	de	‘theoretische	kennis’,	

automatisering,	e.d.	goed	te	beheersen	op	eigen	niveau.	De	‘toegepaste	kant’	van	

beide	vaardigheden,	inclusief	de	voor	Klein	Amsterdam	derde	voorwaardelijke	

vaardigheid	van	de	‘kunst	van	het	spreken’,	zijn	geïntegreerd	in	de	12	projecten	(zie	

verder	in	dit	H4.	onder:	Leertijd	en	leerstof:	Projecten).	Daarnaast	zijn	eveneens	

momenten	van	vieringen	en	herdenkingen	bepalend	voor	het	ritme	van	een	jaar.		
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Ritme	van	de	week			

Op	Klein	Amsterdam	loopt	een	week	van	woensdag	tot	woensdag.	Een	project	start	

op	woensdag,	en	een	afsluiting	is	ook	altijd	op	de	woensdag.	Dit	om	de	

betrokkenheid	van	de	thuissituatie,	de	ouderbetrokkenheid	en	het	doorlopend	

leerproces	te	benadrukken.	Op	vrijdag	ontvangen	de	kinderen	een	weekendvraag	in	

het	kader	van	het	lopende	project	of	nemen	ze	iets	mee	naar	huis		waar	thuis	over	

kan	worden	gesproken,	respectievelijk	iets	mee	kan	worden	gedaan.	De	grenzen	

tussen	thuis	en	school	proberen	we	hiermee	iets	te	vervagen.	Het	moet	geen	

verplichting	worden	en	het	kind	moet	zich	vrij	voelen	in	het	weekend,	maar	het	geeft	

aan	dat	leren	nooit	stopt	en	het	zorgt	voor	betrokkenheid	van	ouders	bij	de	leer-	en	

ontwikkel	ervaringen	van	hun	kinderen.	

	

Ritme	van	de	dag	

We	hebben	een	dagritme	waarbij	we	starten	en	afsluiten	met	‘Bewegen	of	Stilstaan’.	

In	de	ochtend	werken	de	kinderen	aan	hun	basisvaardigheden	(zie	verderop	H4	

onder:	Leertijd	en	leerinhoud)	en	project	in	met	name	de	horizontale	(stam)groepen	

die	bestaan	uit	kinderen	in	dezelfde	leeftijdsgroep.	In	de	middag	wordt	het	project	

vervolgd	-in	de	vorm	van	een	workshop-	(in	verticale	of	horizontale	groepen	

afhankelijk	van	het	onderdeel/-werp	van	het	lopende	project).	Op	termijn	worden	

dagelijks	maximaal	drie	verschillende	workshops	aangeboden	waar	kinderen	zelf	of	

in	overleg	met	hun	mentor	een	keuze	uitmaken.	Er	is	altijd	een	creatieve/technische	

workshop,	een	talige	workshop	en	een	met	rekenen/wiskunde.	De	workshops	

worden	door	vakleerkrachten,	-specialisten	of	groepsleerkrachten	gegeven	en	zijn	

niet	langer	dan	1,5	uur.	Per	periode	zal	de	samenstelling	van	de	workshops	

verschillen.	

	

Leertijd	en	leerinhoud	

We	hanteren	op	Klein	Amsterdam	een	‘vijf	gelijke	dagen	model’	waarin	de	kinderen	

van	maandag	tot	en	met	vrijdag	van	8.30	–	14.30	uur	naar	school	gaan	met	een	

minimaal	aantal	onderwijsuren	van	gemiddeld	940	uren	per	leerjaar	(910	per	jaar	in	

leerjaren	1	t/m	4;	970	per	jaar	in	leerjaren	5	t/m	8).		

Voor	het	onderwijsleerteam	gaan	we	uit	van	het	overlegmodel	waarbij	de	verdeling	
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van	het	aantal	te	werken	uren	(1659	bij	1,0	wtf)	in	lesuren	en	niet-geboden	lesuren	

is	losgelaten.	In	de	bijlage	is	een	overzicht	te	vinden	van	de	onderwijs-	en	andere	

dagen	en	uren	en	de	jaarkalender	voor	schooljaar	2018-2019.	

	

Dagrooster	(zie	beschrijving	‘Wat’	na	dit	overzicht)	

Wat	 Wanneer		

(tijdsblok	ongeveer)	

Wie	

Bewegen	of	Stilstaan	 Start	(8.30-9.00)	en	einde	

dag	(14.15-14.30)	

Groepsleerkracht	en	mentor	met	

stamgroep	

Taal	

Rekenen	

9.00	–	10.00	 Groepsleerkracht	en	mentor,	

Onderwijsassistent,	Gespecialiseerde	

leerkracht	me	stamgroep	

Tussendoor:	Eten	en	Spelen	

(buiten)	

10.00	–	10.30	 Groepsleerkracht	en	mentor,	

Onderwijsassistent,	met	stamgroep	

Project,	incl.	Taal	en	Rekenen	 10.30	–	12.00	 Groepsleerkracht	en	mentor,	

Onderwijsassistent,	Vakleerkracht,	

Vakspecialist	met	stamgroep	

Lunch,	in	combinatie	met	Taal	

of	Stilstaan	of	Muziek	

12.00	–	12.30	 Groepsleerkracht	en	mentor	(of	

Onderwijsassistent)	met	stamgroep	

Spel	en	Sport	buiten	 12.30	–	13.00	

Dit	is	pauze	moment	voor	

groepsleerkrachten	

Vakleerkracht	(tevens	Pedagogisch	

medewerker	buitenschoolse	opvang)	

met	diverse	stamgroepen	

Workshop	i.k.v.	project,	

incl./a.d.h.v.	kunstdiscipline,	

taal,	rekenen,	enz.	

13.00	–	14.15	 Vakleerkracht	(tevens	Pedagogisch	

medewerker	buitenschoolse	

opvang),	Groepsleerkracht	(plus	evt.	

onderwijsassistent)	met	een	of	

meerdere	stamgroepen	(al	dan	niet	

gemengde	leeftijden)	

Bewegen	&	Stilstaan	 14.15	–	14.30	 Groepsleerkracht	en	mentor,	

Onderwijsassistent,	met	een	of	

meerdere	stamgroep(en)	
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Brede	vorming		

	

Klein	Amsterdam	zet	de	brede	vorming	van	kinderen	centraal.	Er	is	veel	aandacht	

voor	persoonsvorming	en	bewustzijn.	We	hopen	bij	te	dragen	aan	de	ontwikkeling	

van	gelukkige	en	evenwichtige	kinderen	-die	zichzelf	goed	kennen-		en	die	een	plek	

vinden	die	het	beste	bij	hen	past.	Terwijl	we	nog	nauwelijks	weten	wat	de	wereld	

van	morgen	vraagt	van	de	kinderen,	is	het	daarom	des	te	belangrijker	dat	kinderen	

leren	leven	met	constante	verandering.	Dat	zij	leren	kijken,	denken,	reflecteren,	

verwoorden	en	toepassen	van	wat	zij	leren,	op	wat	er	is	en	wat	er	gaat	komen.	

Het	is	het	soort	onderwijs	dat	samenhangt	met	‘Bildung’,	de	vorming	van	vrije	en	

verantwoordelijke	mensen,	die	bewust	in	het	leven	staan.		

	

Bewegen	&	Stilstaan	

	

Een	half	uur	wandelen,	een	yoga-sessie,	mindfulness,	dansen,	presenteren,	werken	

in	de	moestuin,	muziek	maken	of	bijvoorbeeld	voetballen,	allemaal	activiteiten	die	

kunnen	zorgen	voor	een	leeg	hoofd,	reflectie,	concentratie	en	zelfbewustzijn.	De	

activiteit	wordt	in	het	rooster	per	dag	en	per	groep	bepaald.	

	

Taal	en	rekenen		

	

Taal	en	rekenen	zijn	voorwaardelijke	vaardigheden.	Deze	heeft	de	leerling	ook	nodig	

bij	de	kennis-	en	competentielijnen.	Daarom	zijn	er	eenheden	voor	taal	(zoals	

bijvoorbeeld	woordenschat,	begrijpend	luisteren	en	lezen)	en	rekenen	(zoals	

bijvoorbeeld	meten	en	wegen)	geïntegreerd	in	de	projecten	(zie	ook	boven	bij	

paragrafen	‘Ritme	van	het	jaar’	en	‘Ritme	van	de	dag’	en	tevens	onder	bij	

‘Projecten’).	De	leerling	ervaart	zo	direct	waarvoor	taal-	en	rekenvaardigheden	nodig	

zijn.	

Daarnaast	zijn	taal,	rekenen	en	wiskunde	ook	aparte	kernvakken	waarin	wij	onze	

leerlingen	les	geven.	Hiervoor	gebruiken	we	de	methoden	Staal,	Novoskript	(voor	

schrijven),	respectievelijk	Getal	en	ruimte.	
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De	Engelse	taal	is	niet	meer	weg	te	denken	uit	onze	samenleving	en	al	helemaal	niet	

uit	de	stad	waarin	de	kinderen	van	Klein	Amsterdam	opgroeien.	Bovendien	wordt	

Engels	ook	steeds	meer	gebruikt	in	het	vervolgonderwijs	en	in	het	werkende	leven.	

Om	de	kinderen	hier	goed	op	voor	te	bereiden,	maken	ze	vanaf	groep	1	

(spelenderwijs)	kennis	met	de	Engelse	taal	op	onze	school.	In	de	volgende	leerjaren	

wordt	hun	woordenschat	en	grammaticale	kennis	steeds	verder	uitgebreid.		

De	les	in	het	Engels	(deels	door	native	speakers	verzorgd	vanaf	groep	5)	is	gedurende	

korte	momenten	(5-20	minuten)	meerdere	keren	per	week	en	geïntegreerd	in	het	

projectonderwijs,	m.a.w.	sluit	aan	bij	het	project	waar	de	kinderen	op	dat	moment	

mee	bezig	zijn	(zie	o.a.	hieronder:	Projecten).	Op	deze	wijze	is	de	voorkennis	van	de	

kinderen	al	geactiveerd.		

Door	het	aanbieden	van	een	extra	taal	ontwikkelen	kinderen	hun	taalgevoel	nog	

beter	en	vergroten	ze	hun	algemene	taalvaardigheid.	

Kunst	van	het	spreken	

	

Op	Klein	Amsterdam	hebben	we	veel	aandacht	voor	lezen,	schrijven	én	spreken	in	

allerlei	vormen.	Om	de	kinderen	hiermee	goed	op	weg	te	helpen	een	gretige	lezer,	

vlotte	schrijver	en	welbespraakte	spreker	te	worden.	

Door	het	spreken	met	elkaar	te	oefenen	en	toe	te	passen	binnen	school	en	door	het	

spreken	in	de	schoolcultuur	een	centrale	plek	te	geven,	maken	kinderen	het	zich	

eigen	en	help	je	eenieder	de	eigen	taal	te	vinden.		

Voor	het	ontwerp	en	de	ontwikkeling	van	deze	onderdelen	van	ons	aanbod	werken	

we	nauw	samen	met	vakspecialisten	in	Nederland	(o.a.	Stichting	Taalvorming)	en		

Engeland.	Zo	helpt	bijvoorbeeld	de	Engelse	organisatie	Voice21	ons	met	het	

ontwerpen	van	een	ontwikkellijn	voor	spreek-	en	luistervaardigheden,	beiden	

fundamenteel	voor	succes	in	het	leven	en	met	leren.	Een	van	de	

onderwijsleerteamleden	is	als	specialist	op	dit	gebied	actief.	
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Projecten	 
	
	
Per	2	leerjaren	werken	we	aan	12	duurzame	projecten	met	behulp	van	Jeelo	

(www.jeelo.nl)	,	dus	ongeveer	6	projecten	per	leerjaar,	uitgewerkt	in	4	leerroutes	die	

ook	te	arrangeren	zijn	voor	ander	groepsindelingen.	Hierin	zijn	6	maatschappelijke	

uitdagingen	verwerkt	waarvoor	de	kinderen	staan,	nu	en	in	de	toekomst.	Deze	

uitdagingen	zijn	gebaseerd	op	de	duurzaamheidthema’s	van	de	Verenigde	Naties:	

Mensen,	Planeet,	Welvaart	en	Organisatie.	Hieraan	hebben	we	specifieke	Klein	

Amsterdam	uitdagingen	toegevoegd.	De	kinderen	worden	in	de	projecten	

uitgedaagd	om	te	werken	aan:	

	
1.	Persoonlijke	ontwikkeling:	voelen	zich	verantwoordelijk	om	zichzelf	te	

ontwikkelen	en	worden	uitgedaagd	om:	

o hun	talenten	te	analyseren	en	te	ontwikkelen,	te	leren	leren	voor	altijd	

o creatief	in	te	spelen	op	kansen	die	zich	voordoen	

o flexibel	om	te	gaan	met	continue	veranderprocessen	

o te	reflecteren	op	zichzelf	en	hoe	zij	zich	verhouden	tot	hun	omgeving.	

2.	Nemen	van	verantwoordelijkheid:	voelen	zich	verantwoordelijk	voor	het	welzijn	

en	de	welvaart	van	zichzelf	en	worden	uitgedaagd	door:	

o gezonde	voeding	en	voldoende	beweging,	om	langer	in	gezondheid	te	leven	

o een	goed	evenwicht	tussen	lichamelijke	en	geestelijke	in-	en	ontspanning	te	

hebben	waardoor	ze	langer	een	bijdrage	kunnen	leveren	aan	de	samenleving	

o een	kritische	opstelling	aan	te	nemen	als	consument	en	zorgvuldig	om	te	

gaan	met	geld	en	middelen	

o de	stad	als	leeromgeving	op	waarde	te	schatten	en	hier	zelf	een	weg	in	te	

vinden.	

3.	Maatschappelijk	betrokkenheid:	voelen	zich	betrokken	bij	het	welzijn	en	de	

welvaart	van	iedereen	en	worden	uitgedaagd:	

o in	de	omgang	met	anderen	rekening	te	houden	met	het	feit	dat	iedereen	

gelijkwaardig,	maar	ook	tegelijk	heel	verschillend	is	

o om	te	leren	van	hun	eigen	geschiedenis	en	die	van	anderen	voor	een	betere	

toekomst	
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o hun	omgeving	in	te	richten	met	oog	voor	de	belangen	van	iedereen.	

4.	Bewust	gedrag	ten	aanzien	van	ons	ecosysteem:	voelen	zich	betrokken	bij	het	

behoud	van	onze	planeet	en	worden	uitgedaagd:	

o het	grotere	geheel,	het	ecosysteem	en	de	kringlopen	te	onderzoeken	

o een	bijdrage	te	leveren	aan	het	behoud	van	diversiteit	aan	dieren	en	planten	

o zuinig	om	te	gaan	met	lucht,	water,	grondstoffen	en	energiebronnen	

o producten	te	gebruiken	en	te	maken	die	duurzaam	zijn	in	de	hele	keten.	

5.	Informatiedeskundigheid:	voelen	zich	betrokken	bij	het	zorgvuldig	gebruik	van	

informatiestromen	en	worden	uitgedaagd:	

o een	bijdrage	te	leveren	aan	de	toegankelijkheid	van	informatie,	overal,	altijd	

en	voor	iedereen	

o de	veiligheid	en	betrouwbaarheid	van	informatie	te	bewaken	

o het	eigen	welzijn	en	dat	van	anderen	te	verbeteren	door	het	verzamelen	en	

analyseren	van	data.	

6.	Duurzame	samenwerking:	voelen	zich	betrokken	bij	duurzame	organisaties	en	

worden	uitgedaagd:	

o betekenis	te	geven	aan	de	doelen	van	duurzame	organisaties	

o de	mobiliteit	en	mondialisering	te	optimaliseren	

o de	talenten	van	iedereen	te	combineren	en	zo	waarde	te	creëren	voor	het	

welzijn	en	de	welvaart	van	iedereen.	

	

Schoolbreed	wordt	er	tegelijkertijd	aan	hetzelfde	project	gewerkt.	Dit	maakt	het	

mogelijk	om	naast	het	primair	werken	in	horizontale	(stam)groepen,	ook	soms	in	

verticale	groepen	te	kunnen	werken	aan	een	project	als	dit	relevant	is.	

De	ontwikkelingslijnen	zijn	opgebouwd	uit:	

•	Kennislijnen	(op	hoofdindeling,	verder	onderverdeeld	in	kennisdomeinen,	

verdeeld	over	honderden	‘Stenen’):	

o Mens	en	Gezondheid	

o Mens	en	Natuur	

o Mens	en	Omgeving	

o Mens	en	Product	

o Mens	en	Maatschappij	
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• Competentielijnen	(op	hoofdindeling,	verder	onderverdeeld	in	21	

vaardigheden,	verdeeld	in	tientallen	‘Stappers’):	

o Samenwerken	

o Zorgen	

o Maken	

o Onderzoeken	

o Presenteren	

o Leren		

o Bewegen	

•	Individuele	rekenlijnen	

•	Individuele	taallijnen.	

Hierbij	vind	je	ook	‘Wijzers’	naar	materialen	en	‘Bronnen’.	

	

Het	is	zelfs	mogelijk	om	een	eigen	project	te	arrangeren.	

De	leerroute	van	een	project	laat	zien	hoe	het	project	van	begin	tot	eind	verloopt.	

Leerlingen	werken	altijd	naar	een	projectresultaat	toe	en	aan	dat	resultaat	zijn	

vooraf	eisen	gesteld.	Maar	er	zijn	verschillende	routes	mogelijk.	Zo	kun	je	

differentiëren	naar	interesse,	niveau	en	tempo.	
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Voor	ons	projectonderwijs	werken	we	met	de	Jeelo-community	die	ons:	

• een	totaalconcept	geeft	met	vrije	ruimte	waarbij	we	zelf	de	regie	in	handen	

hebben:	het	onderwijsleerteam	bepaalt	de	ontwikkelingslijnen	en	zoekt	

actief	naar	partners	in	de	samenleving	om	concrete	lessen	en	activiteiten	te		

ontwikkelen	

• de	verbinding	geeft	van	alle	schakels	in	de	keten	van	educatieve	content	en	

deze	ook	bewaakt	

• een	digitale	leeromgeving	biedt	met	altijd	en	overal	toegang	tot	content,	

borging	van	de	lijnen	in	de	content,	leerrouteplanner	en	volgsysteem	per	

ontwikkelingslijn	dat	jaarlijks	(en	zo	nodig	vaker)	wordt	ge-update	

• ontwikkelingslijnen	voor	kennis	en	competenties	geeft	met	de	daarbij	

horende		kerndoel	dekkende	en	relevante	educatieve	content	voor	de	

leerlingen	

• portfoliosupport	biedt	voor	het	onderwijsleerteam	bij	de	invoering	

• tools	aanreikt	waarmee	we	voor	de	leerlingen	en	onze	school(gemeenschap)	

onze	eigen	ontwikkeling	zelf	kunnen	inrichten	en	volgen	met	alleen	

registratie	van	wat	er	toe	doet	en	in	het	belang	van	de	leerling	is	
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• support	levert	bij	het	werken	met	en	bewaken	van	de	uitgangspunten	van	

ons	projectonderwijs	

• diensten	biedt	die	wij	als	school	kunnen	inschakelen	als	we	‘ontzorging’	

wensen	

• communicatie	middelen	(online	en	offline)	aanreikt	met	alle	betrokkenen	in	

de	Jeelo-community	en	andere	belangstellenden		

• toegang	verleent	tot	een	lerende	en	innovatie	gedreven	

samenwerkingsverband	dat	veel	groter	is	dan	die	van	Klein	Amsterdam,	

gestructureerd	aan	de	hand	van	o.a.	ervaringsgroepen	(met	

ervaringsdeskundigen	en	experts),	panelbijeenkomsten,	werkgroepen,	enz.	

• een	beloning	uitreikt	in	de	vorm	van	o.a.	royalty’s	als	we	een	toegevoegde	

waarde	(bijvoorbeeld	nieuwe	content)	leveren	aan	Jeelo.	

	

Kunsten	en	cultureel	erfgoed	

Zoals	in	bovenstaand	plaatje	aangegeven,	zijn	ook	alle	gebieden	die	hieronder	vallen	

-van	beeldende	-	en	audiovisuele	vorming,	drama,	dans,	tot	muziek,	erfgoed,	

enzovoort-	geïntegreerd	in	ons	projectonderwijs:	de	12	projecten	voor	alle	leerjaren.	

Zij	spelen	ook	een	zeer	belangrijke	rol	in	de	pedagogische	benadering	van	Reggio	

Emilia	die	leidend	is	voor	ons	pedagogisch	handelen	(zie	verderop:	Pedagogiek	van	

het	kijken	en	luisteren).	Ons	onderwijsleerteam	heeft	de	expertise	en	ervaring	als	

vakleerkracht/-docent	voor	een	groot	deel	in	huis	en	we	betrekken	deze	van	onze	

partners	waarmee	wij	samenwerken.	

	

Technologie	

We	combineren	de	moderne	technologie	met	het	onderzoekend	en	ontdekkend	

‘levensecht	leren’	(incl.	meetbaar	en	merkbaar	volgen	van	de	ontwikkeling	van	de	

leerlingen).	

Om	de	kinderen	zo	goed	mogelijk	voor	te	bereiden	op	hun	functioneren	in	de	snelle	

en	steeds	veranderende	wereld,	leren	zij	naast	alles	over	en	met	‘letters	&	cijfers’,	

‘water	&	zand’,	‘beelden	en	partituren’	of	‘schroeven	&	moeren’,	ook	over	en	met	

‘bits	&	bytes’	in	de	projecten	en	workshops.		
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Digitale	leeromgeving	

	

Naast	de	bekende	media,	werken	we	met	een	digitale	leeromgeving	dat	een	

bibliotheek	van	leer-	en	lesinhouden,	leerrouteplanner,	een	leerling-volg-jezelf-

systeem	en	leerling	portfolio	in	één	is.	Leerlingen	kunnen	via	een	eigen	inlog	zowel	

thuis	als	op	school	werken	in	hun	eigen	leerroute.	Leerlingen	en	hun	ouders	kunnen	

de	eenheden	van	de	‘maatwerkroute’	doornemen,	filmpjes	bekijken	en	resultaten	

zien.		

	

Pedagogiek	van	het	kijken	en	luisteren		

	

Kinderen	leren	van	elkaar,	van	volwassenen	en	hun	omgeving.	Als	volwassen	

begeleider	van	het	kind	creëer	je	situaties	waar	kinderen	zichzelf	mogen	zijn,	zich	

mogen	laten	horen	en	waar	ze	zich	kunnen	uiten.	Om	dit	te	kunnen	doen	moet	je	de	

kinderen	‘echt	zien’	en	goed	leren	kennen.	Op	Klein	Amsterdam	doen	we	dit	door	te	

kijken	en	te	luisteren.	Wie	is	het	kind?	Welke	interesses	heeft	het	kind?	Hoe	zie	ik	

een	kind?	Wat	verwacht	ik	van	een	kind?	Hoe	leert	een	kind?	Hoe	ontwikkelt	een	

kind?	Door	het	kind	te	zien	voor	wie	hij	is	kun	je	inspelen	op	de	ontwikkeling	van	het	

individuele	kind.	Ieder	kind	is	anders	en	gedrag	is	niet	te	voorspellen.	Kinderen	zijn	

de	actoren	van	hun	eigen	ontwikkelproces	en	zijn	krachtig	van	zichzelf.	De	leerkracht	

–als	mentor/co-lerende/coach/begeleider/onderzoeker-	ondersteunt	het	kind	in	het	

ontwikkelproces	met	aandacht	en	oeverloos	geduld.		

Deze	uitgangspunten	vinden	we	in	de	pedagogische	benadering	van	Reggio	Emilia	

welke	leidend	is	voor	ons	pedagogisch	handelen.		

Dit	handelen	gebeurt	met	tact	als	de	leerkracht	onmiddellijk,	gevoelsmatig	weet	het	

goede	te	doen	in	de	omgang	met	de	kinderen,	m.a.w.	op	het	goede	moment	de	

juiste	dingen	doet,	óók	in	de	ogen	van	de	kinderen.		

Voorwaarde	daarvoor	is	dat	de	leerkracht	niet	alleen	een	goede	verbinding	met	de	

kinderen	heeft,	maar	ook	‘in	verbinding	is	met	zichzelf’.	Naast	de	kwaliteit	van	de	

verbondenheid	met	de	kinderen,	gaat	het	ook	om	de	benadering,	de	wijze	waarop	

hij/zij	aanwezig	is	en	interacties	aangaat,	kinderen	uitnodigt	om	te	spelen	en	leren	

en	hen	daarbij	eigenaar	laat	zijn	van	hun	eigen	leerproces.	
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Dit	mens-	en	taakgericht	handelen	geldt	uiteraard	ook	voor	de	leerkracht	in	

interactie	met	collega’s	en	alle	diverse	partners	van	Klein	Amsterdam.	

Communicatie	en	eigenaarschap	

	

Communicatie	is	een	sleutelwoord	in	het	pedagogisch	handelen	en	klimaat	op	Klein	

Amsterdam.	Een	kind	is	aangewezen	op	communicatie	met	de	ander	en	met	de	

wereld.		

Door	te	communiceren	en	ideeën	te	delen	krijgt	kennis	voor	leerlingen	betekenis	en	

ontwikkelen	zij	hun	denken,	inzicht	en	begrip.	Daarom	is	ook	samenwerkend	leren	in	

projecten	en	op	andere	momenten	essentieel	voor	de	leerervaringen	van	de	

kinderen	op	Klein	Amsterdam.	

Door	doelen	op	een	begrijpelijke	manier	te	delen	met	het	kind	of	zelfs	gezamenlijk	

op	te	stellen	en	te	communiceren	over	wat	je	doet,	geef	je	het	kind	eigenaarschap	

van	het	eigen	leerproces.	We	zullen	daarbij	ervoor	waken	dat	het	enorme	potentieel	

van	kinderen	(door	o.a.	hun	verbeelding,	creativiteit,	nieuwsgierigheid)	ergens	

onvolgroeid		zal	raken	doordat	een	(eind)doel	voor	hun	leren	is	vastgesteld.	

	

Documentatie	

	

Door	het	werk,	de	ideeën,	gevoelens,	gedachten	en	dergelijke	van	kinderen	te	

documenteren,	kun	je	de	ontwikkeling	van	kinderen	inzichtelijk	maken	voor	henzelf,	

voor	ouders	en	het	schoolteam.	Zo	maak	je	het	leren	en	onderwijzen	bespreekbaar	

tussen	school,	ouders	en	kinderen.		

Wij	maken	serieus	werk	van	documentatie	met	een	hoge	intensiteit	en	van	een	hoge	

kwaliteit	-het	dient	meer	doelen	dan	louter	decoratieve-,	omdat	dit	bijdraagt	aan	de	

kwaliteit	van	ons	onderwijsleeraanbod,	en	dus	aan	de	ontwikkeling	van	de	leerlingen	

op	diverse	manieren	zoals:	

1. Verrijking	en	verbetering	van	het	leren:	Het	draagt	bij	aan	uitgebreider	en	

diepgaander	leren	van	kinderen	over	hun	eigen	en	andere	projecten,	als	ook	

ander	werk,	speel-	en	leerervaringen.	Door	te	documenteren	worden	
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kinderen	nog	nieuwsgieriger,	geïnteresseerder	en	gaan	ze	nadenken	over	wat	

ze	hebben	gemaakt	en	bereikt.	En	ze	stimuleren	bijvoorbeeld	elkaars	

belangstelling	voor	een	nieuw	onderwerp.	Het	documentatieproces	alleen	al	

geeft	de	mogelijkheid	om	hun	nieuwe	ontdekkingen	te	verklaren,	verdiepen	

en	versterken.		

2. Waarde	en	belang	hechten	aan	de	ideeën	en	werken	van	kinderen:	

Zorgvuldige	en	aantrekkelijke	documentatie	/	presentatie	laat		kinderen	zien	

dat	hun	inspanningen,	intenties	en	ideeën	serieus	worden	genomen.	

3. Planning,	evaluatie	en	reflectie:	Het	onderwijs	vergt	continue	planning,	zeker	

ook	ons	projectonderwijs,	gebaseerd	op	de	evaluatie	en	reflectie	van	het	

werk	waarmee	kinderen	bezig	zijn.	Onderwijsleerteamleden	doen	dit	

dagelijks	door	middel	van	nakijken,	vragen	stellen	en	in	gesprek	gaan	met	

kinderen	over	hun	ideeën	en	mogelijkheden	voor	nieuwe	opties,	

onderzoeken,	experimenten.		De	kinderen	doen	dit	ook	zelf	–-	met	elkaar	en	

in	samenspraak	met	de	volwassenen.	Het	onderwijsleerteam	evalueert	en	

reflecteert	met	de	kinderen	en	met	elkaar	op	de	projecten	en	het	leerproces	

van	de	kinderen	en	overweegt	mogelijke	nieuwe	richtingen	die	genomen	

moeten	worden	en	bepaald	in	overleg	(met	de	leerling	en	zo	nodig	anderen)	

wat	daarvoor	nodig	is.	 

4. Ouderbetrokkenheid,	-participatie	en	-waardering:	De	documentatie	maakt	

het	mogelijk	voor	ouders	om	meer	vertrouwd	te	raken	met	en	groter	

bewustzijn	te	hebben	van	de	school-	en	leerervaringen	van	hun	kinderen.	Ze	

nemen	een	meer	nieuwsgierige	houding	aan	ten	opzichte	van	deze	

ervaringen,	dragen	ideeën	aan	voor	het	onderwijsleeraanbod,	helpen	door	

een	rol	uit	te	voeren	in	het	onderwijsleerteam	of	leveren	praktische	hulp.	

Daarbij		heronderzoeken	ouders	ook	eerder	hun	veronderstellingen	m.b.t.	

hun	rol	als	ouder	en	hun	ideeën	over	deze	ervaringen	van	hun	kinderen.	

5. Bewustzijn	van	onderzoek	en	proces	door	onderwijsleerteam:	Documentatie	

is	een	belangrijk	middel	voor	het	team	om	hun	aandacht	en	focus	voor	de	

ontwikkeling	van	de	kinderen	te	onderzoeken,	aan	te	scherpen	en	te	

focussen.	Het	verdiept	hun	begrip	en	inzicht	in	de	ontwikkeling	van	de	

kinderen	meer	dan	het	enkel	nakijken	van	toets	resultaten.	Het	is	een	basis	
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voor	aanpassing	en	heroverweging	van	onderwijs-/leerstrategieën,	bron	aan	

ideeën	voor	nieuwe	wegen	om	het	leren	en	de	ontwikkeling	van	de	kinderen	

te	ondersteunen.	Het	geeft	de	mogelijkheid	om	van	ieder	kind	zijn/haar	

authenticiteit	en	unieke	ontwikkeling	te	zien	en	volgen,	als	ook	wat	het	

samenwerkend	spelen	en	leren	bijdraagt	aan	het	individuele	leerproces	van	

het	kind. 

6. Leren	zichtbaar	maken:	Documentatie	geeft	informatie	over	het	leren	en	de	

groei	van	de	kinderen	dat	niet	(allemaal)	kan	worden	getoond	door	de	

formele	gestandaardiseerde	toetsen	en	checklijsten**	die	worden	gebruikt	in	

het	basisonderwijs.	Terwijl	we	ook	continue	door	middel	van	observatie	van	

kinderen	belangrijke	informatie	en	inzicht	verkrijgen,	levert	deze	

documentatie	-door	middel	van	de	inzet	van	een	breed	scala	aan	media-	een	

overtuigend	bewijs	van	de	intellectuele	kracht	van	kinderen. 

Voor	de	leerlingen	op	onze	school	zal	het	doel	van	een	taak	niet	het	simpel	

ontvangen	van	een	cijfer	zijn,	maar	te	leren	het	beste	werk	te	maken	wat	hij/zij	kan.	

De	waardering	voor	de	leerling	ligt	in	het	bereiken	van	het	best	mogelijke,	ieder	naar	

eigen	vermogen.	

**	Over	de	toetsing	aan	de	hand	van	gestandaardiseerde	toetsinstrumenten	en	

checklijsten,	naast	de	proeven	en	toetsen	in	Jeelo,	moeten	we	in	samenspraak	met	

het	onderwijsleerteam	nog	definitieve	keuzes	maken.	Zolang	deze	keuze	nog	niet	is	

gemaakt,	gebruiken	we:	

• Voor	groep	3	Cito	als	toetsinstrument	om	het	automatiserings-	en	leesniveau	

van	ieder	kind	aan	het	eind	van	dit	leerjaar	te	kunnen	bepalen.	

• Voor	groep	4	vooralsnog	deel	van	Cito	toetsen	voor	de	beide	kernvakken.	

• Voor	kleutergroepen	hanteren	we	onze	eigen	observatielijsten	om	te	zien	of	

kinderen	rijp	zijn	om	naar	groep	3	te	gaan.	
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Sociale	veiligheid	

Je	veilig	voelen	is	een	voorwaarde	om	te	kunnen	leren.	Bescherming,	zekerheid	en	

stabiliteit	zijn	belangrijke	voorwaarden	op	Klein	Amsterdam.	Juist	op	een	school	

waar	partners	van	buiten	de	school	worden	binnengehaald,	we	veel	naar	buiten	op	

bezoek	gaan	bij	organisaties	en	levensechte	materialen	belangrijk	zijn,	dient	het	kind	

zich	veilig	te	voelen.	In	de	structuur	van	de	school	waarborgen	we	deze	veiligheid.	Zo	

heeft	elke	stamgroep	een	vaste	groepsleerkracht	en	zijn	alle	teamleden	bekend	bij	

alle	leerlingen.	Ons	onderwijsleerprogramma	o.a.	met	betrekking	tot	de	‘Kunst	van	

het	spreken’	en	‘Sociale	sensitiviteit’,	levert	een	enorm	belangrijke	bijdrage	voor	een	

goede	en	veilige	communicatie	binnen	en	buiten	school.	Het	gaat	om	communicatie	

in	combinatie	met	empathie	die	je	helpen	om	elk	moment	duidelijk	te	maken	wat	

voor	jou	belangrijk	is,	om	te	begrijpen	wat	voor	de	ander	belangrijk	is	én	in	beide	

situaties	waarom.		

	

Door	aandacht	te	besteden	aan	het	vormen	van	vertrouwde	en	stabiele	groepen	

zorgen	we	voor	een	veilige	sfeer.	Kinderen,	leerkrachten	en	teamleden	dragen	

samen	de	verantwoordelijkheid	om	dit	vorm	te	geven.		

Regelmaat	in	de	dag-	en	weekstructuur,	veilige	grenzen,	structuur	in	het	omgaan	

met	elkaar	en	een	oeverloos	geduld	zorgen	voor	een	schoolcultuur	waar	we	met	

respect	en	waardering	voor	elkaar	omgaan.	En	waar	iedereen	bescherming	en	

zekerheid	voelt.		

	

Om	toe	te	zien	op	de	veiligheid	op	school	is	er	een	zogeheten	Luisterteam		(=	

Vertrouwensteam/-personen).	Zij	zien	toe	op	de	borging	en	bevordering	van	de	

veiligheid	en	geven	(on)gevraagd	advies	aan	de	leiding	van	Klein	Amsterdam.	

Het	team	is	het	aanspreekpunt	voor	klachten	van	kinderen,	ouders	en	teamleden	die	

zich	niet	veilig	voelen,	ontevreden	zijn	over	school.	Het	Luisterteam	draagt	zorg	voor	

het	oplossen	van	de	klachten.	
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Duurzame	ontwikkeling	in	een	leergemeenschap	

	

Op	Klein	Amsterdam	leert	iedereen	van	elkaar:	leerlingen,	onderwijsleerteam,	

ouders,	onderwijsontwikkelaars,	partners	uit	diverse	sectoren	en	andere	

betrokkenen.	In	een	voortdurend	proces	volgens	de	‘,	thinking’	aanpak	en	de	

kwaliteitscyclus	ontwikkelen	wij	ons	onderwijsconcept,	leer-	en	ontwikkelaanbod,	

cultuur	van	onze	schoolgemeenschap	en	algemene	zaken	van	Klein	Amsterdam.	Zo	

maken	wij	ook	maatwerk	en	eigenaarschap	voor	de	kinderen	en	het	

onderwijsleerteam	mogelijk.	Daarbij	bekijken	we	voor	alles	wat	we	moeten	

vieren/vasthouden/versterken	en	wat	we	verder	moeten	ontwikkelen	in	welk	

tempo.		

Wij	zijn	een	lerende	organisatie	die	zich	steeds	nieuwe	informatie,	inzichten,	kennis,	

vaardigheden	en	waarden	snel	eigen	maakt.	Zoals	eerder	is	beschreven,	is	

reflecteren	door	en	met	kinderen,	als	ook	door	en	met	teamleden	(en	andere	

betrokkenen)	op	hun	eigen	handelen,	een	essentieel	aspect	van	het	leren	iedere	

dag.	Keuzes	maken	we	op	basis	van	onderzoek	in	de	praktijk	en	de	wetenschap.	

	

Professioneel	leren	gebeurt	binnen	Klein	Amsterdam	individueel	(solistisch	

leerproces	met	individueel	waarneembare	(zowel	meet-	als	merkbare)	

leerresultaten)	en	collectief	(in	teams,	in	netwerken,	in	leer-	en	

werkgemeenschappen).		Daarbij	kun	je	ook	nog	spreken	van	‘formeel	en	informeel’	

leren	dat	niet	altijd	strikt	van	elkaar	te	scheiden	is.	

Om	dit	geheel	van	leren	zo	optimaal	mogelijk	te	laten	zijn,	ontwerpen	wij	een	

‘leerarchitectuur’:	Hoe	het	leren	in	onze	organisatie	vorm	en	inhoud	krijgt	op	

inclusieve	wijze	(de	diverse	leerinterventies,	rollen,	wijze	van	organisatie,	

begeleiding,	enz.).	Hiermee	komen	we	voor	Klein	Amsterdam	tot	een	zogeheten	

‘leerlandschap’	waarin	iedereen	één	of	meerdere	rollen	vervult.	Dit	landschap	is	een	

lerend	systeem	dat	voortdurend	in	beweging	blijft	en	zal	bestaan	uit	onder	andere	(*	

inclusief	inzet	kinderen,	**	inclusief	inzet	ouders/verzorgers,	waar	relevant):		

o Ontwikkelruimten*	

o Portfolio	teamleden	

o Mentorschap	
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o Leer	&	Inspireer	&	Expertise	groepen**	

o Training	&	Begeleiding	nieuwe	medewerkers:	door	mentor	(Leer	&	Ontwikkel	

Teamlid)	van	de	school	

o Coaching	on	the	job	

o Digitale	leeromgeving	Klein	Amsterdam*	

o Agenda	voor	onderzoek	&	ontwikkeling	

o enzovoort	

(Zie	ook	einde	van	dit	hoofdstuk	m.b.t.	belangrijkste	gestructureerde	en	cyclische	

kwaliteitsprocessen).	

Als	lerende	organisatie	hecht	Klein	Amsterdam	grote	waarde	aan	het	delen	van	

kennis	ten	behoeve	van	onze	ontwikkeling	en	innovatie.	Wij	participeren	daarom	in	

verschillende	netwerken	waarvan	de	Jeelo-Community	voor	ons	projectonderwijs	en	

onze	ontwikkeling	een	heel	belangrijke	is.		

	

Ondersteuning	bij	de	ontwikkeling		

We	ondersteunen	en	begeleiden	kinderen	individueel	en	in	kleine	en	grote	groepen	

in	hun	spelen,	werken	en	leren.	De	groepsleerkracht	(=	mentor)	van	de	stamgroep	is	

verantwoordelijk	voor	de	ontwikkeling	van	de	kinderen	in	de	groep.	Leden	van	het	

onderwijsleerteam	vervullen	-afhankelijk	van	de	activiteit-	diverse	rollen	in	de	

begeleiding	die	op	hoofdlijnen	bestaat	uit	de	volgende	soorten:	

• Samenwerkend	groepsleren:	Kinderen	werken	en	leren	in	de	projecten,	als	

ook	tijdens	de	momenten	van	‘stilstaan	&	bewegen’	en	bij	andere	

onderdelen	van	het	curriculum,	structureel	in	kleine	en	grote(re)	groepen.	

Een	breed	scala	aan	coöperatieve	werkvormen	wordt	ingezet	om	het	

samenwerkend	leren	te	begeleiden.	De	leerkrachten,	vakdocenten,	

vakspecialisten,	als	ook	ouders,	enz.	hebben	ieder	hun	eigen	rol	om	dit	zo	

optimaal	mogelijk	te	doen.	

• Effectieve	instructie:	Kinderen	ontvangen	de	instructie	in	groepen	-variërend	

van	ongeveer	6	tot	25	(=	stamgroep)	kinderen-	van	de	leerkrachten	en	
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vakdocenten	die	hierbij	uitgaan	van	expliciete	directe	instructie	(EDI).	

Kinderen	worden	ook	uitgenodigd	voor	een	instructie	naar	aanleiding	van	

hun	ontwikkeling	die	zij	laten	zien	(versnelling	of	vertraging).	Deze	zogeheten	

interventies	met	extra	instructie	kunnen	ook	plaatsvinden	in	de	workshops	

die	in	de	middag	plaatsvinden.	Een	effectieve	instructie	kan	bijvoorbeeld	zijn:	

	

o Toelichten	van	projecten,	opdrachten	en	werkvormen	

o Plaatsen	in	betekenisvolle	context	

o Terugblikken	op	eerdere	activiteiten	

o Activeren	van	voorkennis	

o Uitleggen	van	iets	in	beknopte	vorm	en	gericht	op	een	

benoemd	leerdoel	(met	daarbij	ruimte	voor	verder	onderzoek	

door	leerling).	

• Begeleide	werkkeuze:	Kinderen	werken	zelfstandig	aan	hun	persoonlijke	

werk	en	worden	daarbij	ondersteund	door	leerkrachten,	

onderwijsassistenten,	vakdocenten,	enz.	De	begeleide	werkkeuze	is	over	het	

algemeen	1-op-1	begeleiding.	De	kinderen	kunnen	zelf	vragen	om	deze	

begeleiding	(verdieping	van	max.	5	minuten	voor	1	aspect)	via	bijvoorbeeld	

een	planbord	of	ze	worden	uitgenodigd	voor	deze	1-op-1	begeleiding.	

• Voorzienende	hulp:	Kinderen	doen	het	zelf	en	ontvangen	de	ondersteuning	

om	dit	te	doen	waar	nodig.	

• Ontwikkelgesprek:	Aan	het	begin	en	het	einde	van	de	dag	evalueert	en	

reflecteert	de	stamgroep	op	het	leerproces	met	de	mentor.	Daarnaast	zijn	er	

vele	evaluatie-	en	reflectiemomenten	tijdens	o.a.	de	projecten	–	zie	verder	de	

paragraaf	Documentatie	voor	nadere	uitleg	en	waarde	hiervan	voor	ons	

onderwijs	en	de	ontwikkeling	van	de	kinderen.	

Meerdere	keren	per	week/dagelijks	voert	een	mentor	met	een	kind	een	

ontwikkelgesprek	en	minimaal	twee	keer	per	jaar	een	persoonlijk	gesprek	

waarin	met	het	kind	en	ouder(s)/verzorger(s)	de	ontwikkeling	wordt	

besproken.	Observaties	en	audio-/video	interacties:	Dit	zijn	belangrijke	
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instrumenten	om	kinderen	goed	te	kunnen	begeleiden.	Zie	ook	paragraaf	

Documentatie.	

Onze	kwaliteitscyclus	bestrijkt	alle	delen	van	het	primaire	en	de	ondersteunende	

processen.	Maar	er	is	voor	ons	maar	één	resultaat	waar	alle	andere	kwaliteitscriteria	

ondergeschikt	aan	zijn:	De	ontwikkeling	van	elk	kind	stellen	en	de		mogelijkheden	die	

er	voor	ieder	kind	zijn.	We	gaan	hierbij	uit	van	het	feit	dat	kinderen	van	elkaar	

verschillen.	Elke	ontwikkeling	die	zij	doormaken	is	goed,	maar	niet	elke	ontwikkeling	

is	optimaal.		

Om	te	bereiken	dat	er	ruimte	is	voor	iedereen	zorgen	wij	ervoor	dat	onze	

ondersteuning	zo	goed	en	optimaal	mogelijk	is.		

Een	hoge	kwaliteit	hierbij	vereist	een	cultuur	van	kijken	en	luisteren,	reflecteren	op	

ons	waarnemen,	analyseren,	beoordelen	en	handelen.	Dit	sluit	aan	bij	onze	

pedagogische	benadering	van	Reggio	Emilia.		

Want	al	onze	leerlingen	zijn	speciaal	en	al	het	onderwijs	is	passend,	want	we	maken	

immers	persoonlijke	‘maatwerk-	en	leerroutes’.	Dat	wil	zeggen	dat	wij	ons	

onderwijs-leeraanbod	afstemmen	op	de	onderwijs-leerbehoeften	van	de	kinderen.	

Wij	vinden	het	niet	optimaal	en	besluiten	om	tot	verdere	actie(s)	over	te	gaan	als	de:	

• Basisbehoeften	van	het	kind	in	het	nauw	komen:	hij/zij	geen	eigen	keuzes	

maakt,	geen	betrokkenheid	en	interesse	toont	en	geen	welbevinden	ervaart.		

• Specifieke	ontwikkeling	stagneert:	het	kind	gedurende	een	langere	periode	(3	

maanden)	geen	waarneembare	ontwikkeling	en	groei	laat	zien,	bijvoorbeeld	

bij	spraak-	,	lees-	of	motorische	ontwikkeling.		

• Veiligheid	van	het	kind	en	dat	van	anderen	in	het	geding	komt.	

Wij	houden	continue	in	de	gaten	of	het	kind	zich	verder	ontwikkelt	en	groeit,	op	

diverse	gebieden	(van	cognitie,	werk-/leerhouding,	psychologie,	fysiologie)	en	hoe	

eventuele	stilstanden	zijn	te	verklaren.	Ook	bekijken	we	de	rol	van	de	

onderwijsleerteamleden	hierbij,	waarvan	die	van	de	groepsleerkracht	als	mentor	van	

de	kinderen	een	heel	belangrijke	functie	heeft	ten	aanzien	van	de	ondersteuning	en	
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begeleiding.	De	groepsleerkracht	wordt	hierin	bijgestaan	door	een	Leer	&	Ontwikkel	

Begeleider	(één	per	2	à	3	leerjaren)	die	hen	in	deze	coacht	en	begeleidt.	Deze	

begeleiders	vormen	samen	met	de	Leer	&	Ontwikkel	Specialist	–die	de	

coördinerende	taak	vervult	voor	de	school-	plus	de	schoolleiding,	het	zogeheten	Leer	

&	Ontwikkel	Team.	

Afhankelijk	van	de	uitkomsten	wordt	actie	ondernomen.	Dit	kan	zijn	dat	we	het	kind	

bij	de	hand	nemen	om	aan	een	ontwikkelings-/leergebied	te	werken.	Ook	kunnen	wij	

het	aanbod	en	de	begeleiding	beter	afstemmen.	Deze	kan	gericht	zijn	op	kinderen	

die	vertragen	of	versnellen,	in	beide	gevallen	komen	ze	in	aanmerking	voor	extra	

ondersteuning	en	begeleiding.	

	

We	werken	planmatig	en	registreren	de	ontwikkeling	van	de	kinderen	deels	in	de	

digitale	leeromgeving	(Jeelo)	van	Klein	Amsterdam	waar	ieder	kind	zijn/haar	

ontwikkeling	zelf	kan	volgen:		

• Leerrouteplanner:	individuele	leerroute	op	maat	met	extra	oefening	of	

uitdaging,	extra	kennisdoelen	of	vaardigheden.	Groepsleerkracht/mentor	

bepaalt	–	in	overleg	met	het	kind	–	welke	eenheden,	toetsen	en	films	zij	zien	

en	ook	vanaf	welk	moment	zij	hieraan	kunnen	werken.	

• Overzichtelijk	volgsysteem:	Leerkracht	kan	op	elk	moment	zien	hoe	ver	elk	

kind	is	gevorderd:	welke	eenheden	al	zijn	gedaan	en	welke	scores	behaald.	

Bij	elke	eenheid	hoort	een	digitale	toets	of	een	controlelijst	om	te	

beoordelen.	Scores	worden	automatisch	per	kind	bijgehouden,	de	toetsen	

hoeven	niet	meer	te	worden	nagekeken.	Bij	de	competenties	kan	het	

onderwijsleerteamlid	aangeven	in	hoeverre	het	kind	eraan	heeft	voldaan.	

Alle	resultaten	worden	opgeslagen	in	Mijn	Jeelo.	Zowel	het	kind	als	het	

onderwijsleerteamlid	kunnen	de	gemiddelde	scores	zien	voor	de	

kennisgebieden	en	competenties	per	leerjaar.	Je	kunt	ook	terugkijken	(op	

eerdere	jaren)	en	zo	zien	hoe	de	ontwikkeling	van	het	kind	loopt.	Op	basis	

hiervan	kun	je	bij	een	volgend	project	doelen	stellen.	
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• Portfolio	digitaal:	Kinderen	kunnen	projectresultaten,	zoals	foto	van	een	

werkstuk,	een	filmpje	of	tekst	met	een	reflectiebeschrijving	opslaan.	De	

leerkracht	kan	hier	nog	een	beoordeling	of	toelichting	en	ook	reflectie	bij	

schrijven.	Dit	portfolio	wordt	van	groep	1	tot	en	met	8	bewaard	en	ouders	

kunnen	meekijken	wat	hun	kind	op	school	doet.	Het	vormt	zo	ook	een	

onderdeel	van	alle	documentatie	en	inzichten	(zie	ook	hierboven	de	

paragraaf	m.b.t.	Documentatie)	die	bijvoorbeeld	nodig	zijn	voor	het	maken	

van	een	verantwoorde	keuze	voor	het	voortgezet	onderwijs	van	hun	kind.	

• Differentiatie:	Ieder	kind	werkt	tijdens	het	project	aan	zijn	kennislijnen	en	

competentielijnen.	Per	kind	wordt	per	ontwikkelingslijn	bekeken	waar	hij/zij	

aan	toe	is.	De	groepsleerkracht/mentor	stelt	in	overleg	met	de	leerling	een	

maatwerkleerroute	samen.	Zo	wordt	er	optimaal	gedifferentieerd	en	kun	je	

groepsdoorbrekend	werken.	

Naast	Jeelo	gebruiken	we	het	leerlingvolgsysteem	ParnasSys	waarin	we	elementen	

van	de	ontwikkeling	van	het	kind	registreren	en	waarin	zijn/haar	ontwikkeling	wordt	

vergeleken	met	die	van	zichzelf	-	zijn/haar	eigen	groei	(o.a.	met	als	doel	aansluiting	

en	aanpassing	van	aanbod,	verantwoording	naar	de	ouder(s)/verzorger(s)).		

	

Om	de	extra	ondersteuning	planmatig	binnen	Klein	Amsterdam	aan	te	pakken	zullen	

wij	een	speciaal	aanbod	hanteren	waarin	mét	het	kind	op	oplossingsgerichte	wijze	

aan	de	(onderwijsleer)behoeften	tegemoet	wordt	gekomen.	

Als	we	de	deskundigheid	niet	in	huis	hebben	dan	zoeken	we	samen	met	de	

ouder(s)/verzorger(s)	naar	andere	ondersteuning.		

Naast	collegiale	consultaties	en	overleg	met	de	specialisten	in	het	

onderwijsleerteam,	zijn	er	vaste	momenten	waarin	het	ondersteuningsteam	(de	

leer-	&	ontwikkelspecialist,	de	mentor	van	leerling	en	directie)	en	de	

onderwijsexpert	van	het	samenwerkingsverband	nagaan	of	alle	mogelijkheden	

worden	benut.	Kinderen	die	een	extra	ondersteuningsbehoefte	hebben	worden	

gevolgd	met	een	groeidocument.	De	onderwijsexpert	is	ook	de	brug	naar	eventuele	

gespecialiseerde	extra	ondersteuning.		
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Het	college	van	bestuur	van	de	stichting	ziet	erop	toe	dat	Klein	Amsterdam	voldoet	

aan	de	basisondersteuning	–dit	volgens	het	referentiekader-	zoals	beschreven	in	het	

schoolondersteuningsprofiel	(SOP)	dat	leidend	is.	Hierin	beschrijven	wij	concreet	hoe	

wij	de	(extra)	ondersteuning	van	onze	kinderen	in	het	onderwijs	vorm	geven,	hoe	wij	

zorgdragen	voor	‘inclusief	onderwijs’	en	welke	expertises	wij	in	huis	zullen	hebben,	

dan	wel	buitenshuis	vinden	en	betrekken.		

De	basisondersteuning	vullen	wij	verder	aan	met	zelf	ontwikkeld	

onderwijs/leerbeleid	(bijv.	extra	financiële	middelen	voor	inzet	personeel,	specifieke	

onderwijs-leermaterialen)	dat	is	afgestemd	op	de	kenmerken	van	onze	leerlingen	en	

de	sociale	leefomgeving	van	de	school.	

Deze	basisondersteuning	verwijst	naar	de	kwaliteit	van	de	ondersteuningsstructuur,	

namelijk:	

• Een	goed	werkende	interne	toezichtstructuur		

• Ondersteuning	van	kinderen	volgens	de	standaarden	ingericht	

• Een	ondersteuningsteam	dat	samenwerkt	met	verschillende	ketenpartners		

• Planmatig	werken	en	volgen	van	onze	leerlingen	via	het	leerlingvolgsysteem	(	

ParnasSys	en	Jeelo)		

• Wanneer	kinderen	opvallen	op	basis	van	hun	groei	en	ontwikkeling	m.b.t.	

cognitie,	werk-/leerhouding,	psychologie,	fysiologie,	zal	de	

groepsleerkracht/mentor	aanvullende	ondersteuning	arrangeren		

• Inzet	van	extra	middelen	en	externe	deskundigen	middels	arrangementen		

• Een	verplichte	planmatige	aanpak	en	betrokkenheid	van	ouders.		

De	belangrijkste	gestructureerde	en	cyclische	kwaliteitsprocessen	waarlangs	wij	

werken	op	rij:	

• Observatie	van	kinderen	en	analyse	van	processen/producten	(wekelijks	door	

groepsleerkracht	/	Leer	&	Ontwikkel	Begeleider,	als	ook	Pedagogisch	

Medewerker	(PM’er)	indien	kind	deelneemt	aan	opvang	na	schooltijd):	Op	

diverse	wijzen,	ten	behoeve	van	verschillende	doelen,	in	lijn	met	de	groei	van	

het	kind 
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• Portfolio	kinderen	(3x	per	jaar	door	groepsleerkracht	met	kind	en	ouder):	

Proces	van	verzamelen,	documenteren,	terugkijken,	selecteren	en	plannen	

van	hun	werk	(zowel	digitaal	–	in	Jeelo-	als	analoog/fysiek).	Hiermee	maken	

we	kinderen	eigenaar	van	hun	ontwikkeling.	In	een	reflectiegesprek	met	een	

onderwijsleerteamlid	(m.n.	mentor)	geven	ze	aan	wat	zij	hierbij	aan	kennis	en	

vaardigheden	hebben	geleerd,	hoe	ze	daartoe	zijn	gekomen,	wat	ze	daarbij	

hebben	ervaren.	Ook	bewaren	ze	werk	waar	ze	trots	op	zijn	en/of	waar	ze	

een	speciale	leerervaring	mee	hebben	opgedaan.	De	mentor	voegt	materiaal	

toe	dat	de	persoonlijke	ontwikkeling	compleet	maakt	(zie	ook:	Onderwijs	&	

Ontwikkeling:	Documentatie).		

Vanuit	reflectiegesprekken	krijgen	het	kind	en	de	mentor	inzichten	en	maken	

zij	nieuwe	afspraken	voor	de	komende	periode.	Kinderen	bewaren	

‘bewijsstukken	van	ontwikkeling’	dat	onder	begeleiding	van	de	mentor	aan	

ouders	wordt	gepresenteerd.	Hierin	zitten	persoonlijke	bijdragen	van	het	

kind	en	de	mentor en registratie	van	ontwikkeling	en	resultaten	uit	de	digitale	

leeromgeving.	

• Kind	bespreking	(Binnenring,	3x	per	jaar;	Buitenring	2x	per	jaar):	Op	basis	van	

bovenstaande	observaties	en	portfolio’s	van	de	kinderen,	worden	door	het	

gehele	onderwijsleerteam		(plus	PM’er	van	de	opvang	als	kind	hieraan	

deelneemt)	in	de	‘Binnenring’	de	ontwikkeling	en	groei	van	individuele	

kinderen	besproken	om	zo	ook	gezamenlijk	te	komen	tot	een	zo	optimaal	

mogelijke	(extra)	ondersteuning	en	begeleiding	van	de	kinderen,	

afgestemd/bijgesteld	op	de	leer-	en	onderwijsbehoeften	van	het	individuele	

kind.	

Voor	een	aantal	kinderen	wordt	dit	ook	in	de	‘Buitenring’	gedaan	met	het	

Leer	&	Ontwikkel	team	van	Klein	Amsterdam,	in	samenspraak	met	de	

ouder(s)/verzorger(s)	van	het	kind	en	externe	professionals	zoals	een	

orthopedagoog,	Ouder	Kind	Adviseur,	Leerplicht	ambtenaar,	GGD	

medewerker,	e.d.	Samen	met	de	mentor	van	het	kind	zorgen	zij	ervoor	dat	

het	aanbod	een	integraal	onderdeel	is	van	de	ontwikkellijn	en	het-plan	van	

ieder	kind. 
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• Portfolio	teamleden:	Naast	het	verzamelen	en	voortdurende	zelfreflectie,	

worden	er	diverse	reflectiemomenten	op	de	persoonlijke	ontwikkeling	met	

anderen	(o.a.	min.	maandelijks	collegiale	consultatie)	en	een	

presentatiegesprek	met	de	leiding	van	Klein	Amsterdam	(min.	1x	per	jaar)	

gehouden.	Aan	de	ontwikkeling	en	functioneren	wordt	een	waardering	

gegeven	door	de	schoolleiding.	Gesprekken,	afspraken,	doelstellingen	en	

acties	worden	o.a.	weergegeven	in	een	persoonlijk	ontwikkelingsplan	(POP). 	

• ‘Portfolio	organisatie’,	oftewel:	Jaarplannen,	evaluaties	en	reflecties:	zie	

verder	hetgeen	reeds	is	beschreven	in	H1.	Inleiding		

• (De)briefing	(dagelijks	2x):	Starten	van	dag	met	5-minuten	briefing	voor	

afstemmen/bijstellen	praktische	zaken	m.b.t.	lopende	of	volgende	dag.	

Afsluiten	van	dag	met	15-minuten	debriefing	(incl.	opvang-teamlid)	voor	

uitwisselen	ervaringen	van	de	dag	waarop	input	dan	wel	feedback	kan	

worden	gegeven	om	(samen)	van	te	leren.	

• Noord,	Oost,	Zuid	en	West	(unit)-overleg:	Ontwikkeling	leer-	en	onderwijs	

inhoud	per	unit	(=	2	leerjaren)	als	ook	organisatorische	-	en	formatie	zaken.	

• Ervaringsgroepen*	en	Panelbijeenkomsten**	(tweemaandelijks):	*Delen	van	

kennis	en	ervaringen,	evalueren	en	leren	van	ons	projectonderwijs	met	

scholen	en	partners/organisaties	uit	de	Jeelo-community.	Tevens	

**formuleren	van	een	programma	van	eisen	voor	een	bepaalde	vernieuwing	

of	herziening	waarvoor	Jeelo	plan	van	aanpak	maakt	voor	de	realisatie	

hiervan	op	korte	of	lange	termijn.	

• Voortgangsgesprek	onderwijs	en	opvang	(tweemaandelijks):	Naast	de	

dagelijkse	gedurende	het	eerste	schooljaar	betreft	dit	alleen	opvang	na	

schooltijd	(zogeheten	buitenschoolse	opvang	die	hoort	bij	Klein	Amsterdam)		

• Tevredenheidsmetingen	(tweejaarlijks):	onder	kinderen,	ouders	(o.a.	beiden	

m.b.v.	Vensters	(zie	www.vensters.nl),	teamleden,	(onderwijs)partners	(o.a.	

eigen	Feedback	Samenwerking	Partner	&	Klein	Amsterdam	(bij	afsluiting	

ieder	project))	waarmee	wij	werken.	
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• Inspectie	van	het	Onderwijs:	ziet	toe	op	de	naleving	van	de	Wet	op	het	

Primair	Onderwijs.	Zij	voert	periodieke	gesprekken	met	bestuur,	vraagt	om	

informatie	en	documentatie	en	doet	verslag	d.m.v.	een	inspectierapport.	

Onze	ambitie	is	onder	meer	dat	

v de	kinderen	
	

1. Met	plezier	en	spelend	leren	vanuit	hun	enorme	potentieel	en	intrinsieke	

motivatie	waarbij	de	nieuwsgierigheid,	creativiteit	en	verbeelding	blijvend	

ontwikkelen	

2. Zelf	inzicht	krijgen	in	hun	persoonlijke	leerprocessen	en	–ervaringen	en	een	

groot	vertrouwen	hebben	in	hun	eigen	kunnen	en	dat	van	elkaar	

3. Eigenaar	zijn	van	hun	eigen	leerproces	

4. Extra	ondersteuning	ontvangen	waarvan	de	aard	op	basis	van	analyse	van	

verzamelde	informatie	door	de	school	is	bepaald.	

	

v de	teamleden	

	

5. Met	plezier	en	passie	werken,	zich	competent,	krachtig	en	kundig	voelen	in	

hun	werk	

6. De	ruimte,	ambitie	en	innovatie	proeven	

7. Bedreven	zijn	in	onderzoeken,	samenwerkend	leren,		kwaliteitsdenken	

8. Hun	leervragen	kunnen	formuleren,	daarnaar	acteren	en	zo	hun	eigen	leer-	

en	ontwikkelproces	structureel	volgen	en	inhoud	geven	

9. De	Design	Thinking	aanpak	hanteren	bij	het	ontwikkelen	en	geven	van	

onderwijsleeraanbod	en	andere	zaken.		

10. Groei-	en	ontwikkelingsprocessen	van	een	kind	(vroegtijdig)	herkennen	en	

erkennen	en	hun	kennis	over	het	lerende	kind	voortdurend	vertalen	naar	

passende	onderwijs-	en	leerbehoeften	

11. De	(extra)	begeleiding	en	ondersteuning	planmatig	uitvoeren	

12. Zorgvuldig	de	effecten	van	de	ondersteuning	en	begeleiding	nalopen			

13. Die	Leer	&	Ontwikkel	begeleider	zijn	een		uitvoerende	rol	
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(coachende/begeleidende	rol	naar	de	leerkrachten	toe)	hebben	en	leerlingen	

en	leerkrachten	in	hun	onderwijsbehoeften	begeleiden	

14. Die	Leer	&	Ontwikkel	specialist	zijn	een	coördinerende	rol	hebben	bij	de	

ondersteuning	en	begeleiding	van	leerlingen	en	leerkrachten	

15. De	pedagogische	benadering	van	Reggio	Emilia	dagelijks	en	bewust	in	praktijk	

brengen	waarbij	ieder	kind	wordt	gezien	voor	wie	hij	is	en	zo	wordt	

ingespeeld	op	de	ontwikkeling	van	het	individuele	kind.		

	

v de	partners	

	

16. Als	onze	ouders,	betrokken	zijn	bij	de	begeleiding	en	ondersteuning	voor	hun	

kind	

17. Met	Klein	Amsterdam	een	goede	duurzame	samenwerking	hebben	en	dat	zij	

onderdeel	zijn	van	onze	lerende	school(organisatie)	

18. Die	nauw	betrokken	zijn	bij	de	begeleiding	en	ondersteuning	voor	een	kind	

welke	meer	ondersteuning	behoeft,	gezamenlijk	een	passend	integraal	

aanbod	op	maat	realiseren.	

	

v in	het	algemeen	

	

19. Iedereen	ambassadeur	is	van	Klein	Amsterdam	

20. Ieders	talenten	en	kwaliteiten	worden	gezien	en	benut	

21. De	organisatie	staat,	oftewel	‘op	orde	is’	en	alle	tijd	en	aandacht	kan	worden	

gegeven	aan	ontwikkeling	van	onderwijsleerinhoud	

22. Functies	met	taken	en	verantwoordelijkheden	duidelijk	zijn	beschreven	

23. Leren	zichtbaar	wordt	gemaakt	en	ontwikkeling	gedocumenteerd	op	de	

diverse	wijzen	en	in	al	zijn	mogelijke	vormen		

24. Kwaliteitsprocessen	door	alle	teamleden	-en	ook	partners	waar	relevant-	

gestructureerd	en	cyclisch	plaatsvinden	

25. Onze	school	investeert	in	verdere	professionalisering	van	teamleden.				

26. Ontbrekende	kennis	en	ervaringen	op	tijd	worden	gesignaleerd,	duidelijk	zijn	

en	in	huis	worden	gehaald	indien	nodig	



	 44	

27. Wij	een	lerende	en	inclusieve	school(gemeenschap)	zijn	waarbinnen	

professioneel	leren	individueel	en	gezamenlijk	plaatsvindt	en	zichtbaar	is.	
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5. Opvang	&	Ontwikkeling	

De	opvang	is	een	integraal	onderdeel	van	Klein	Amsterdam	en	deelt	de	visie	en	het	

pedagogisch	beleid	van	het	onderwijs	van	Klein	Amsterdam,	dat	omgekeerd	

natuurlijk	om	een	bijzondere	opvang	vraagt.	Dit	betekent	bijvoorbeeld	dat	er	wordt	

samengewerkt	met	vakdocenten	uit	de	theater-	en	muziekwereld,	beeldende	

vorming	en	beweging.	Maar	ook	dat	kinderen	-afhankelijk	van	hun	leeftijd-	actief	

meedenken	over	de	samenstelling	van	het	programma.	

De	tussenschoolse	opvang	wordt	gezamenlijk	door	het	onderwijs-	en	opvangteam	

verzorgd.	Groepsleerkrachten	lunchen	met	alle	kinderen	(1ste	half	uur)	en	PM’ers	

spelen	/	sporten	(buiten)	met	de	kinderen	(2e	half	uur).		

Na	schooltijd	start	de	zogeheten	buitenschoolse	opvang	die	inpandig	is.	Dus	geen	

gesleep	met	kinderen	in	hesjes,	maar	een	vertrouwde	en	vanzelfsprekende	plek	

binnen	Klein	Amsterdam,	waar	kinderen	naar	hartenlust	kunnen	(buiten)	spelen,	

ontspannen,	bewegen,	zingen,	ontdekken,	kijken,	voelen,	dromen	en	luisteren.	Met	

echte	(speel)materialen	als	uitgangspunt.	

De	naschoolse	tijd	is	voor	kinderen	in	de	allereerste	plaats	vrije	tijd.	Dat	betekent	dat	

kinderen,	binnen	een	vast	dagritme,	vrij	zijn	een	keuze	te	maken	uit	het	

activiteitenprogramma	dat	hen	dagelijks	wordt	aangeboden	door	de	PM’ers	die	

tevens	ook	kunstvakdocent	of	creatief	therapeut	zijn.		

En	bij	de	bso	mag	je	je	natuurlijk	ook	even	terugtrekken,	kletsen	met	

vrienden(innen)	op	de	bank,	of	vervelen	tot	het	overgaat!	

Zoals	eerder	in	H1.	aangegeven,	zal	dagopvang	voor	0-4	jarigen	starten	in	het	

tweede	schooljaar.	
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6.	De	mensen	en	de	organisatie	

	

Van	oprichtings-	naar	project-	naar	schoolteam	

Nadat	in	2016	de	initiatiefnemers	als	oprichtingsteam	(met	5	leden)	zeer	ambitieus	

het	conceptplan	voor	deze	school	in	de	steigers	heeft	gezet,	is	vervolgens	een	

projectteam	van	drie	leden	samengesteld	dat	met	vallen	en	opstaan,	onbezoldigd	en	

met	een	minimum	aan	tijd	het	onderwijsconcept,	de	huisvesting,	communicatie	met	

ouders	en	anderen,	plus	de	strategische	positie	van	de	school	heeft	weten	te	

waarborgen.	Om	de	ambitieuze	plannen	te	realiseren	en	te	zorgen	dat	de	school	

open	ging,	werkte	het	projectteam	sinds	december	2017	op	volle	toeren.	

En	om	zo	goed	mogelijk	te	starten	in	september,	is	in	maart	2018	dit	team	uitgebreid	

met	acht	onderwijsprofessionals:	vijf	zeer	ervaren	leerkrachten	(waaronder	een	Taal-

/Rekenspecialist	en	Leer	&	Ontwikkel	specialist	(=	ervaren	Intern	Begeleider),	plus	

drie	vakdocenten	(o.a.	onderwijskunde,	psychologie)	die	als	zij-instromer	de	PABO	

zullen	starten	én	tegelijkertijd	ook	in	het	onderwijsleerteam	van	Klein	Amsterdam	

aan	de	slag	zijn	gegaan	vanaf	augustus.	Door	een	deel	van	onze	startsubsidie	die	we	

hebben	ontvangen	met	het	winnen	van	de	prijs	‘Onze	Nieuwe	School’	te	hebben	

gereserveerd,	zijn	we	in	de	gelegenheid	geweest	om	de	acht	teamleden	tegen	

vergoedingen	te	betrekken	voor	een	aantal	dagen	per	maand	sinds	maart	2018.		

We	hebben	allemaal	de	gedrevenheid	voor	kinderen	en	onderwijs	gemeen.	Om	te	

kunnen	‘leren	in	de	tussenruimte’	ontwikkelen	wij	nu	samen	verder	met	elkaar	-van	

‘binnenuit’	én	‘buiten’-	het	onderwijsprogramma.	Dat	vraagt	om	empathie,	

improvisatievermogen,	gezonde	nieuwsgierigheid	en	brede	algemene	kennis.	

We	hebben	nu	met	het	hele	team	meer	slagkracht	en	expertise	in	huis	om	verder	te	

werken	aan:	

• de	bouw	van	ons	schoolteam	

• concrete	invulling	van	het	onderwijsleerprogramma	

• nadere	keuzebepalingen	t.a.v.	strategie	en	beleidszaken	
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• onze	inclusieve	schoolcultuur	en	leergemeenschap	

• schoolondersteunings-	en	andere	plannen	en	protocollen		

• uitwerkingen	van	intensieve	en	duurzame	samenwerkingen	met	partners	

• intensivering	van	communicatie	met	ouders	en	andere	belanghebbenden	

• zoektocht	naar	de	wijze	waarop	we	opvang	willen	en	kunnen	inbrengen		

• ontwerp	en	uitvoering	van	de	inrichting		

• enzovoort.		

De	onderwijsprofessionals	ontvingen	ook	al	tussen	april	en	augustus	scholing	(5	

dagen	totaal)	in	de	‘Kunst	van	het	spreken’,	voeren	van	reflectiegesprekken,	gebruik	

van	Jeelo,	enzovoort.	

	

Het	team	is	energiek,	wil	vooruit	en	heeft	een	constructieve	dynamiek	om	te	

ontwikkelen	en	te	leren.	De	teamleden	kijken	naar	binnen	en	naar	buiten,	richting	de	

toekomst	en	in	het	hier	en	nu.		

Het	is	fijn	om	een	mix	aan	karakters	in	ons	team	te	hebben,	van	rustige	beschouwers	

tot	sociale	kwartiermakers.	Iedereen	waardeert	elkaar	in	zijn/haar	eigenheid	en	

maakt	gebruik	van	wat	we	samen	bijdragen	aan	de	ontwikkeling	en	energie	voor	en		

in	de	school.		

	

Ontwikkeling	en	innovatie	hebben	tijd	en	ruimte	nodig.	Alle	teamleden	beschikken	

over	durf,	flexibiliteit	en	doorzettingsvermogen	om	in	lijn	met	onze	ambities	te	

kunnen	co-creëren	voor	Klein	Amsterdam,	voor	de	kinderen	en	hun	ouders	die	er	

zijn	en	komen.		

	

Diverse	rollen	binnen	onderwijsleerteam	(nader	in	te	vullen/aan	te	passen)	

	

Rol	teamlid	 Door	functie	 Activiteit	

Mentor	 *	Groepsleerkracht	

van	de	stamgroep	

(per	1	of	2	leerjaar):	

Verantwoordelijk	

Groepsleerkracht:		

Mentoren	van	individuele	leerlingen	geven	van,	

onderzoeken,	resp.	leiden	van	

*	Projecten	en	workshops	
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voor	leer-	en	

ontwikkelproces	

van	zijn/haar	

leerlingen	

*	Leer	&	

Ontwikkelspecialist;		

Verantwoordelijk	

voor	leer-	en	

ontwikkelproces	

van	zijn/haar	

leerlingen	

*	Directie	

	

*	Communicatie	

*	Documentatie	

*	Instructie	

*	Onderzoek	

Leer	&	Ontwikkelspecialist	

Mentoren	van	individuele	leerlingen	en	

onderwijsleer-teamleden.	

Doen	van	onderzoek	

Coach	 Groepsleerkracht	

Vakleerkracht	

Vakspecialist	

Directie	

Opleider	

Geven	van,	onderzoeken,	resp.	leiden	van	

*	Communicatie	

*	Documentatie	

*	Instructie	

*	Onderzoek	

*	Training	

Trainer	 Groepsleerkracht	

Vakleerkracht	

Vakspecialist	

Directie	

Geven	van,	resp.	leiden	van:	

*	Workshops	

*	Training	/	scholing	

*	Instructie	

*	Presentatie	

Onderzoeken,	ondersteunen,	resp.	begeleiden	

van:	

*	Onderzoek	en	ontwerp	

*	Processen	

Begeleider	 Onderwijsassistent	

Vakspecialist	

Ouder	

Begeleiden	van:	

*	Dagritme	en	rituelen	

*	Projecten	en	workshops	

*	Sociale	processen	

Overzicht	houden	op:	

*	Veiligheid	

Helpen	bij	inrichten	van:	

*	Leer-	en	speelomgeving,	incl.	materialen	

Opleider	 Groepsleerkracht	 Leiden	van:	
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Leer	&	

Ontwikkelspecialist	

Vakspecialist	

*	Formeel	leerproces	in	bijv.	expertteams,	

ontwerp-	&	ontwikkelteams	

*	Coaching	&	training	‘on	the	job’	

	

Leiderschap	van	Klein	Amsterdam	

Binnen	Klein	Amsterdam	is	de	visie	van	ons	samen:	Van	het	schoolteam,	van	de	

partners	en	buurtgenoten,	van	het	bestuur	en	de	adviseurs,	van	de	ouders	én	van	de	

kinderen.	Het	schoolteam	draagt	verantwoordelijkheid	voor	deze	visie	en	maken	het	

verschil.	Iedereen	is	ambassadeur	van	onze	schoolgemeenschap. 

Leiderschap	binnen	Klein	Amsterdam	is	gebaseerd	op	vertrouwen	in	jezelf	en	in	

elkaar.	Vanuit	deze	gedachten	ontwikkelen	we	voortdurend	onze	eigen	organisatie	

met	alle	mensen	die	leren	en	ook	fouten	maken.	Ook	hier	is	ruimte	voor.		

We	werken	bij	de	ontwikkeling	van	leiderschapsvaardigheden	vanuit	ieders	kracht.	

Je	hoeft	niet	in	alles	goed	te	zijn,	maar	wat	je	doet	doe	je	goed	en	draag	je	breed	uit	

in	de	organisatie.	Leiderschap	betekent	inspireren	en	stimuleren,	alles	in	het	werk	

stellen	om	het	team	en	kinderen	in	hun	kracht	te	zetten	en	zich	te	ontwikkelen	naar	

zijn	of	haar	vermogen	en	zijn	of	haar	talenten	te	ontdekken.	

Binnen	de	cultuur	van	Klein	Amsterdam	proef	je	de	ruimte,	ambitie	en	innovatie.	 

Leiding	Klein	Amsterdam	

Om	het	concept	goed	neer	te	zetten,	de	tijd	en	energie	van	het	projectteam	voelbaar	

te	maken	in	de	school	en	een	beroep	te	doen	op	de	verantwoordelijkheid	van	het	

projectteam,	nemen	twee	college	van	bestuursleden	gezamenlijk	de	dagelijkse	

leiding	op	zich.	Taken	voor	een	een	optimaal	co-directieschap	kunnen	onderling	

worden	verdeeld	naar	talent,	ervaring	en	persoonlijkheid.	In	de	loop	van	het	eerste	

jaar	zullen	we	tevens	kijken	of	en	hoe	we	een	management	team	(voor	onderwijs	en	

opvang)	zullen	vormen.	

Beide	schooldirectieleden	zijn	ondernemend,	inhoudelijk	sterk,	gedreven	en	sociaal.	

Samen	hebben	zij	ervaring	in	het	onderwijs,	voor	de	klas	en	in	het	ontwerpen	van	
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lesmateriaal.	Hierdoor	kunnen	zij	–samen	met	alle	teamleden-	het	schoolconcept	

vertalen	in	leerinhoud	en	onderwijsleerteamleden	onderwijskundig	inspireren	en	het	

functiehuis	inrichten	om	een	creatieve	schoolcultuur	neer	te	zetten.	Daarnaast	

hebben	zij	ervaring	in	het	opzetten	van	lerende	organisaties.		

Een	van	hen	heeft	de	opleiding	tot	schoolleider	gedaan	waarmee	kennis	in	huis	is	

van	alle	verschillende	facetten,	de	ondersteuning	en	specifieke	taken	en	

aandachtsgebieden	van	een	schoolleider.	Tevens	is	er	ruime	ervaring	in	het	leiding	

geven	aan	groepen	mensen	en	het	vormgeven	van	processen.		

Het	andere	directielid	start	in	de	herfst	van	2018	een	tweejarig	traject	–Expeditie	

Leiderschap	via	Operation	Education	-	voor	leiders	in	het	onderwijs.	

De	schoolleiding/directie	is	de	paraplu	die:	

• verbindingen	legt	en	onderhoudt	tussen	de	mensen	(binnen	en	buiten	de	

school)	en	de	dingen		

• de	organisatie	strategisch	positioneert		

• verantwoordelijkheid	draagt	voor:	

o de	onderwijskundige	visie	en	beleid	als	de	daaraan	gekoppelde	

processen	op	het	gebied	van	waarborgen	van	de	onderwijs-	en	

ondersteuningskwaliteit,	personeel	(functies,	inzet,	ontwikkeling	en	

monitoring),	PR	&	communicatie	(intern	en	extern),	faciltaire	zaken	

(huisvesting,	diensten,	gezondheid,	veiligheid	en	milieu),	ICT	

(infrastructuur,	hard-	en	software	t.b.v.	primaire	en	ondersteunende	

processen)	en	de	bedrijfsvoering	(financiën	&	administratie)	

o verslaglegging	in	de	vorm	van	(financieel)	jaarverslag	 

o voldoende (mede)zeggenschap en ruimte voor de werknemers om 

hun taak uit te voeren.  

 

Bestuur	en	toezicht	Stichting	Leren	in	de	Tussenruimte	

Klein	Amsterdam	valt	onder	Stichting	Leren	in	de	Tussenruimte	dat	wordt	bestuurd	

door	een	Raad	van	Toezicht	(6	leden)	en	College	van	Bestuur	(3	leden).	Leden	van	
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het	college	hebben	tevens	de	algemene	en	dagelijkse	leiding	over	Klein	Amsterdam	

en	zijn	eindverantwoordelijk	voor	een	goed	en	efficiënt	bestuur	van	de	school.	

 
De	onafhankelijke	Raad	van	Toezicht	(RvT)	kijkt	mee	over	de	schouders	van	het	

college	van	bestuur.	De	RvT	leden	hebben	allemaal	een	bestuurlijke	achtergrond	of	

zijn	afkomstig	uit	het	onderwijs,	de	culturele	en/of	andere	sector.		

Alle	zes	zijn	ze	overtuigd	van	de	visie	van	Klein	Amsterdam	en	de	doelstellingen	van	

ons	onderwijs.	De raad	

• houdt intern toezicht op het functioneren van de organisatie 

• fungeert als werkgever van het College van Bestuur: In deze rol hanteren 

ze een evenwicht tussen ruimte geven en grenzen bewaken 

• geeft in hun rol als toezichthouder jaarlijks de accountant opdracht om de 

jaarrekening op te maken. Zij keuren die ook goed, evenals de begroting.	

 
Met	deze	bestuursstructuur	voldoet	Klein	Amsterdam	aan	de	Code	Goed	Bestuur	

van	de	PO	Raad,	de	sectororganisatie	voor	het	primair	onderwijs.	

In	de	loop	van	het	eerste	schooljaar	zullen	ook	een	medezeggenschapsraad,	een	

ouderraad	en	een	aantal	evenementencommissies	worden	samengesteld	waar	

ouders	en	teamleden	zitting	in	hebben.	

Onze	ambitie	is	onder	meer	dat	

• Kernwaarden	in	leiderschap	als	inspiratie,	vertrouwen,	stimulans,	ambitie	

voor	anderen	merkbaar	en	zichtbaar	zijn	

• Leiderschap	past	bij	de	situatie,	het	team	en	individuele	teamleden.	

• Teamleden	ruimte	hebben	en	ervaren	om	te	innoveren,	leren	en	groeien	

• Zie	verder	ook	onze	ambitie	bij	H4:	Onderwijs	&	Ontwikkeling.	
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7. Relaties	&	Communicatie		

	

Niet	alleen	bij	de	start	van	een	nieuwe	school,	maar	ook	voortdurend	en	vooral	voor	

een	school	als	Klein	Amsterdam	-met	als	ideaal	‘leren	in	de	tussenruimte’-	zijn	het	

bouwen	en	onderhouden	van	relaties	en	communicatie	met	een	veelheid	aan	

doelgroepen	van	cruciaal	belang.		

Hieraan	werken	we	als	team	dagelijks	intensief	en	zorgvuldig,	allereerst	met	onze	

belangrijkste	groep:	de	kinderen,	en	onze	bepalende	groep:	de	ouders/verzorgers	–

ook	als	educatieve	partners-	binnen	onze	school.	In	de	voorgaande	hoofdstukken	is	

over	de	verschillende	momenten	en	manieren	hiervan	op	Klein	Amsterdam	al	veel	

beschreven.	

	

Wij	werken	aan	een	gemeenschap	waar	de	kinderen	ook	van	andere	mensen	(dan	

ons	team,	hun	ouders)	van	diverse	organisaties,	leeftijden,	culturen	en	

achtergronden	leren	en	samen	verbondenheid	tot	stand	brengen.	Zowel	‘binnen	de	

schoolmuren’,	maar	veelal	ook	daar	buiten:	in	de	buurt,	de	stad,	de	samenleving.	

Met	allerlei	partners	uit	de	reeds	eerder	in	dit	plan	genoemde	groepen	

communiceren	we	heel	frequent	om	het	leer-	en	onderwijsaanbod	te	ontwikkelen	

en	te	geven.	Daarnaast	werken	we	bij	de	totstandkoming	van	Klein	Amsterdam,	als	

ook	de	lopende	en	toekomstige	schoolorganisatie	en	–gemeenschap,	op	diverse	

andere	gebieden	(als	huisvesting,	financiering,	e.d.)	samen	met	een	scala	aan	

partners	om	ons	ideaal	(verder)	in	te	vullen	en	vorm	te	geven.	

Een	separaat	‘Relaties	&	Communicatie	plan’	(incl.	doelen	en	doelgroepen,	aanpak,	

planning,	kansen	en	bedreigingen,	kosten,	e.d.)	beschrijft	verdere	implementatie	in	

deze	voor	de	komende	jaren.	Dit	plan	is	nauw	verweven	met	onze	belangrijkste	

gestructureerde	en	cyclische	kwaliteitsprocessen	waarlangs	wij	werken	(zie	H4).	

Onderstaand	een	overzicht	van	momenten	en	vormen/middelen	van	‘relaties	en	

communicatie’	op	rij,	naast	de	reeds	beschreven	momenten	en	vormen	in	

voorgaande	hoofdstukken	zoals	onder	andere	in	H4.:	Onderwijs	&	Ontwikkeling.	
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Binnen	Klein	Amsterdam	

Wat	
Wie	 Waartoe	 Wanneer	 Werking	

Klein	Amsterdam	

(KA)	leiding	

=	lid	van	

onderwijsleerteam	

Directie	school	/	

College	van	Bestuur	

(CvB)	Stichting	Leren	

in	de	Tussenruimte	

Gehele	schoolvisie,	-

beleid,	-

management,	-

organisatie	en	

operationele	zaken	

e.d.	

Dagelijks	en	

(twee-

)wekelijks	2	

uur	

Ja	

Management	Team	

Onderwijs	&	

Opvang	

Directie	school	en	

directie	

Kinderopvang	Klein	

Amsterdam	(KKA)	

	

Samenwerking	

onderwijs	en	

opvang	huidig	en	

toekomstig	m.b.t.	

visie,	beleid,	

organisatie,	

operationele	zaken	

e.d.	

Dagelijks	en	

(twee-)	

maandelijks	

2	uur	

Ja	

Ontwikkelruimte	
Onderwijsleerteam	

en	directielid	of	

andere	

vertegenwoordiger	

van	opvangteam		

Ontwikkeling	leer-	

en	onderwijsaanbod	

plus	bso	aanbod	

Wekelijks	

1,5	uur	

Ja	

Leer	&	Inspireer	

Avond	

Ouders,	

Onderwijsleer-	en	

opvangteam	en	ad	

hoc	externe	

professionals	

Brainstorm,	

inspiratie,		

voorstellen	m.b.t.,	

als	ook	informatie	

over,	ontwikkeling	

onderwijsleer-	en	

opvang	programma	

5x	per	jaar	 Ja	

Leer	&	Inspireer	

Groepen	

Ouders,	

Onderwijsleer-	en	

opvangteamleden,	

externe	partners	

Ontwikkeling	

onderwijsleer-	en	

opvang	aanbod	op	

gebied	van	specifiek	

onderwerp	(bijv.	

projectonderwijs,	

dyslexie,	

gedragstherapie)	

n.t.b.	 i.o.	
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Ouderraad	(OR)	
Ouders,	

vertegenwoordiger	

onderwijsleer-	en	

opvangteam	

Ondersteuning,	

facilitering	en	

uitvoering	diverse	

activiteiten.	MR	lid	

woont	OR	overleg	

bij	

Ong.	

maandelijks	

i.o.,	start	

gemaakt	

Medezeggenschaps

raad	(MR)	

Onafhankelijke	

voorzitter,	

oudergeleding,	

leerkrachten	

geleding,	overleg	met	

KA	leiding		

Beleid,	formatie,	

financiën.	

OR	lid/leden	

woont/wonen	MR	

overleg	bij	

n.t.b.	 i.o.	

Kinderraad	
Kinderen,	

Onderwijsleer-	(en	

opvang)teamlid	

Ideeën,	suggesties,	

enz.	van	kinderen	

t.b.v.	allerlei	

onderwerpen/	

zaken	m.b.t.	

onderwijs	en	

opvang	

n.t.b.	 Vanaf	

groep	5	

Evenementencom

missies	

Onderwijsleer-	(en	

opvang)teamleden,	

ouders	(en	kinderen)	

Vieringen:	(Klein)	

Amsterdam	

Verjaardag,	Sint,	

Winterfestival,	

Zomerfeest,	e.d.	

Verschil-

lende	per	

evenement	

gestart	

Luisterteam	(=	

Vertrouwensteam)	

	

Onderwijsleerteam-

lid	(excl.	MT		leden	

onderwijs	en	opvang)	

en	2e		persoon	n.t.b.	

Veiligheid	op	
school:	borging,	
bevordering,	advies,	
aanspreekpunt	voor	
klachten	van	
kinderen,	ouders	en	
teamleden	die	
ontevreden	zijn	
over	school.	
Zorgdragen	voor	
oplossen	klachten.		

Ad	hoc	
i.o.	

Gesprekken	

ouder(s)/verzorger(

s)	

Groepsleerkracht,	

ouder(s)	en	evt.	Leer	

&	

Ontwikkelbegeleider/

specialist	(en	evt.	

directielid	en/of	

	 Ad	hoc	 Ja	
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andere	(externe)	

(onderwijs)	

begeleiding	

professional)		

Groepsmail	en	–

app-berichten	aan	

ouders/verzorgers	

Groepsleerkracht,	

evt.	directie	

onderwijs	

Informatie	

van/over/	m.b.t.	de	

groep	en	

onderwijsleerprogra

mma,	en/of	andere	

KA	zaken,	e.d.	

Wekelijks	of	

vaker	

Ja	

Individuele	mail	en	

app-berichten	aan	

ouder(s)/verzorger(

s)	

Groepsleerkracht,	

evt.	Leer	&	

Ontwikkel-

begeleider/specialist		

Persoonlijke	

informatie	

van/over/	m.b.t.	

ontwikkeling	kind		

Ad	hoc	 Ja	

Website	Klein	

Amsterdam	

Nieuwe	en	huidige	

ouder(s)/verzorger(s)	

en	andere	

betrokkenen	en	

geïnteresseerden	

Algemene	

informatie	over	

onderwijs	en	

opvang,	

jaarkalender.	I.o.:	

schoolgids	info,	alle	

school-	als	web-

formulieren	

Ad	hoc	

updates	

Ja,	

verder	in	

ontwikk

eling	

Klein	Parool	
Ouder(s)/verzorger(s)

,	onderwijsleer-	en	

opvangteam,	

kinderen	

Nieuwsbrief	met	

belangrijkste	KA	

nieuws	

Twee-

wekelijks	

Ja		

PS	van	de	week	
Onderwijsleer-	en	

opvangteam	

Mededelingen,	

afspraken	e.d.	

van/voor	teamleden	

Wekelijks	 Ja	

Informatiebord(en)	

entree	KA	

Ouder(s)/verzorger(s)

,	onderwijsleer-	en	

opvangteam,	

kinderen	e.a.	

Belangrijke	actuele	

info	

Dagelijks	 Start	jan.	

2019	in	

nieuwe	

gebouw	

Welkom	pakket	

voor	nieuwe	

ouder(s)	en	kind		

De	Balie	

medewerker,	

directielid	en	evt.	

ander	teamlid	

Welkom-boekje	met	

praktische	

informatie	over	

reilen	en	zeilen	op	

4-6	weken	

voor	eerste	

schooldag	

per	post	

Ja	
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KA,	wenkaart,	

doeboekje,	KA	tas	

naar	huis	

Kennismakings	

gesprek	met	(zij-

instroom)	kind	en	

ouder(s)/verzorger(

s)	

Groepsleerkracht	 	 1e	week	van	

start	school	

Ja	

Kennismakings	

bijeenkomst	KA	

voor	nieuwe	

ouders	

Directie	school,	L&O	

Begeleider	of	ander	

teamlid	

Informatie	en	

vragen/antwoorden	

m.b.t.	visie,	

onderwijsleerprogra

mma,	reilen	en	

zeilen	op	KA	e.d.		

Tweemaand

elijks	1	uur	

Ja	

Kennismakings	

gesprek	met	

ouder(s)	van	

potentiële	zij-

instroom	kinderen		

Directielid	school,	

L&O	Begeleider	en/of	

Specialist	(en	evt.	al	

Groepsleerkracht)	

Uitwisseling	van	

informatie,	kennis	

en	ervaringen	over	

groei	en	

ontwikkeling	kind		

Ad	hoc	 Ja	

Klassenouders	

bijeenkomst	

Klassenouders,	

onderwijsleer-	en	

opvangteamleden,	

directie	

Afspraken	en	

planningen	m.b.t.	

bijdragen/hulp	van	

ouders	bij	

evenementen/activi

teiten	gedurende	

jaar,	plus	

uitwisseling	

ervaringen,	

evaluatie	en	

bijstelling	voor	

nieuwe	jaar	

2x	per	jaar	

(start	en	

einde	

schooljaar)	

i.o.	

Bezoeken	van	

professionals	uit	

onderwijs	en	

andere	sectoren	uit	

binnen-	en	

buitenland	

Directie	school,	L&O	

Begeleider	of	ander	

teamlid	

Uitwisseling	

informatie,	

kennis	en	

ervaring	m.b.t.	KA	

en	onze	

ontwikkeling	en	

(Twee)maand

elijks	

Ja	
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innovatie	

Buiten	Klein	Amsterdam	

Overleggen	met	

partner	

organisaties	en	

bedrijven	op	

gebied	van	

kunsten,	cultuur,	

taal	&	literatuur,	

rekenen/wiskunde,

spreken,	natuur,	

techniek,	

kennis/opleiding/	

onderwijs,	

wetenschap,	enz.	

in	stad,	in	het	land	

en	daarbuiten	

Partner	relatie	

manager,	

Projectondersteuner,	

of	afhankelijk	van	

onderwerp	ander	

onderwijsleer-	of	

opvangteamlid	

Ontwikkeling	

onderwijsleeraanbo

d	en	geven	van	

(project)les	i.s.m.	

groepsleerkrachten	

Wekelijks	 Ja,	

doorlop

end	

Netwerkbijeenkom

sten	op	gebied	van	

kunsten,	cultuur,	

taal	&	literatuur,	

rekenen/wiskunde,

spreken,	natuur,	

techniek,	

kennis/opleiding/o

nderwijs	(incl.	

voortgezet	-),	

wetenschap,	enz.	

in	stad,	in	het	land	

en	daarbuiten	

Afhankelijk	van	

onderwerp:	

onderwijsleer-	of	

opvangteamlid		

	 Maandelijks	 Ja,	

doorlop

end	

Overleggen	met	en	

flyeren	in/bij	

buurt(centra),	

zorginstellingen,	

kinderopvang	e.d.	

Afhankelijk	van	

onderwerp:	

onderwijsleer-	of	

opvangteamlid	

	 Maandelijks	 Gestart	
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Overleg	met	sport-

verenigingen	/-

accommodaties	

Onderwijsleer-	of	

opvangteamlid	

	 Maandelijks	 Ja	

Bijeenkomsten	

(primair)	

onderwijspartners	

en	–netwerk	lokaal	

en	(inter)nationaal	

Directie	/	CvB	

onderwijs	
Scholen	in	de	buurt,	

stad,	land	en	daar	

buiten;	Individuele	

schoolbesturen	in	

de	stad;	Breed	

Bestuurlijk	

Onderwijs	(BBO)-

overleg	van	de	stad,	

Vereniging	

Bijzondere	Scholen	

(VBS)	–

bijeenkomsten	in	

het	land;	OSOS	(zie	

par.	

Onderwijspartners	

en	ouders)	

Maandelijks	
Ja	

Overleggen	lokale	

(en	nationale)	

overheidsdiensten	

en	politiek/bestuur	

op	gebied	van:	

onderwijs(huisvesti

ng),	vastgoed,	

infrastructuur,	enz.	

Directie	/	CvB	

onderwijs	(tevens	in	

rol	als	bouwheer)	en	

directie	opvang	

In	kader	bouw	

tijdelijk	(nu)	en	

permanent	(2023)	

gebouw	Klein	

Amsterdam	

Dagelijks/W

ekelijks	

Ja	

(Werk)bijeenkomst

-en	partners	als	

architect,	

ontwerpers,	

(onder)aannemers,	

samenwerkingspart

ners	andere	

sectoren	(zorg,	

Directie	/	CvB	

onderwijs	(tevens	in	

rol	als	bouwheer)	en	

directie	opvang	

In	kader	bouw	

tijdelijk	(nu)	en	

permanent	(2023)	

gemengd	gebruik	

gebouw	Klein	

Amsterdam	

Dagelijks/W

ekelijks	

Ja	
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cultuur,	MKB,	e.d.)	

enz.	

Contacten	media	

partners	lokaal	en	

nationaal	

Directie	/	CvB	

onderwijs	

	 Ad	hoc	 Ja	

	

Onze	ambitie	is	dat	onder	meer	dat	

• Alle	momenten	en	vormen	van	communicatie	met	alle	(doel)groepen	

zo	optimaal	mogelijk	en	helder	zijn	en	verlopen	

• Onze	school	goed	samenwerkt	met	partners	in	de	buurt	

• Wij	als	team	van	Klein	Amsterdam	een	duurzaam	relatienetwerk	

hebben	met	partners	waarmee	we	het	leer-	en	onderwijsaanbod	

(door)ontwikkelen	en	geven	

• Ouders	niet	alleen	bij	de	groei	en	ontwikkeling	van	hun	kind	sterk	

betrokken	zijn,	maar	ook	bij	die	van	Klein	Amsterdam	als	(lerende)	

gemeenschap	

• Klein	Amsterdam	een	ontmoetingsplek	is	voor	de	buurt,	het	stadsdeel	

en	de	stad.	
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8.	Facilitaire	zaken	

Fysieke	ruimte	en	omgeving	

De	visie	op	onderwijs	en	leren	heeft	zijn	weerslag	op	de	locatie	en	op	het	gebouw.		

In	2024	zullen	we	in	het	NDSM	gebied	op	de	plek	van	Kavel	1	(zie	investeringsbesluit	

en	schriftelijke	afspraak	met	gemeente)	een	gemengd-gebruik	onderwijsgebouw	

creëren	waar	de	visie	‘leren	van	de	stad’	zichtbaar	en	voelbaar	is.	De	school	als	

onderdeel	van	een	integrale	gebiedsaanpak.	Op	weg	hiernaartoe	starten	we	in	2018	

in	De	Bongerd.	Hier	realiseren	we	in	krap	12	maanden	(i.p.v.	de	2	jaar	die	voor	een	

dergelijk	bouwtraject	staan)	een	tijdelijke	locatie	waar	we	de	visie	als	een	‘proof	of	

concept’	neerzetten.	Een	grote	tussenruimte,	veel	buitenruimte	en	een	‘plug-in	

capaciteit’	waar	partners	letterlijk	aan	kunnen	haken.		

De	voorbereidingen	voor	het	tijdelijke	gebouw	–waarvan	het	stichtingsbestuur	zelf	

bouwheer	is	van	de	bouw-	zijn	in	volle	gang.	Samen	met	een	architect,	een	bouwer,	

een	bouwadviseur	(namens	en	bekostigd	door	onderwijshuisvesting)	wordt	intensief	

samengewerkt	in	het	bouwteam	om	de	realisatie	van	het	tijdelijk	gebouw	te	

realiseren	dat	voldoet	aan		

Aan	de	basis	van	onze	criteria	voor	de	tijdelijke	bouw	zijn	we	uitgegaan	van:	

• Makkelijk	verplaatsbaar	(met	oog	op	eventuele	tweede	tijdelijke	plek	

alvorens	we	eindbestemming	bereiken)	

• Snelle	en	duurzame	constructie		

• Eenvoudige	vergroting	oppervlak	

• Simpele	uitbreiding	met	diverse	‘plug	ins’	

• Flexibele	indeling	van	ruimten	met	diverse	functies	en	activiteiten	

• Natuurlijke	materialen	met	industriële	‘look’	verwijzend	naar	oorsprong	van	

het	stadsgebied	met	de	haven	

• Open,	transparant,	warm	en	uitnodigend	

• Licht-	en	luchtkwaliteit	voor	heel	goede	en	gezonde	leer-	en	werkomgeving	

• Maximaal	hergebruik	van	gebouw	voor	onderwijs	of	andere	bestemming.	
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Het	gebouw	bestaat	uit	prefab	houten	modules	(per	stuk	8,7	x	3,30	meter,	34	in	

totaal,	samen	1250	m2	voor	max.	200	leerlingen)	die	elk	op	een	standaard	trailer	van	

een	vrachtwagen	passen	om	eenvoudig	en	niet	te	duur	transport	van	fabriek	naar	

kavel	(en	toekomstige	andere	plek)	mogelijk	te	maken.		

Over	5	jaar	zullen	er	in	totaal	48	modules	(2400	m2)	het	gebouw	vormen	en	ruimte	

bieden	aan	zo’n	360	leerlingen.	Het		gebouw	kan	meegroeien	met	de	buurt	die	

verandert	en	groeit.	

Het	ontwerp	en	de	uitvoering	van	de	buitenruimte	gaat	eveneens	uit	van	dezelfde	

visie	en	criteria	en	biedt	aan	de	kinderen	een	natuurlijke	groene	omgeving	waarin	ze	

samen	ontdekkend	en	onderzoekend	kunnen	spelen,	sporten,	leren	en	plezier	

beleven.	

Het	is	meer	dan	een	locatie	en	een	gebouw:	Het	is	een	tussenruimte	waar	partners	

en	onderwijs	en	opvang	samenkomen.	Een	plek	waar	ontmoetingen	plaatsvinden.	

Diensten	

De	visie	van	Klein	Amsterdam	is	ook	leidend	bij	de	producten	en	diensten	die	wij	

betrekken	en	inkopen	zoals	de	middelen	en	materialen	ten	behoeve	van	ons	leer-	en	

onderwijsaanbod	-de	ontwikkeling	van	de	kinderen-;	de	inrichting	van	de	ruimten	

binnen	en	buiten	(meubilair,	groenvoorziening,	e.d.);	het	eten	en	drinken	voor	onze	

catering;	het	onderhoud	van	gebouw	en	buitenruimte,	enz.		

Daarnaast	bieden	wij	ook	diensten	aan	voor	mensen	uit	de	buurt	en	de	stad	zoals	

binnen	Klein	Amsterdam	bijvoorbeeld	het	gebruik	van	ruimten	voor	ontmoetingen,	

bewegings-	en	creatieve	activiteiten.	En	buiten	Klein	Amsterdam	bijvoorbeeld	door	

middel	van	het	verzorgen	van	activiteiten	voor	buurtbewoners	op	locatie,	of	het	

helpen	bij	de	zorg	voor/in	de	buurt	zoals	voor	dieren	en	de	natuurlijke	omgeving.		

Bij	de	diensten	spelen	voor	ons	–evenals	in	ons	leer-en	onderwijsaanbod-	ook	de	

duurzaamheidsthema’s	van	de	Verengde	Naties	(‘people,	planet,	profit’)	een	rol	in	de	

keuzes	die	wij	maken.	
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Gezondheid,	fysieke	veiligheid	en	milieu	

Klein	Amsterdam	staat	voor	gezonde	en	verantwoorde	voeding.	Eerlijk	voedsel	is	niet	

alleen	gezond	voor	mens	en	planeet,	maar	het	ondersteunt	ook	de	ontwikkeling	van	

de	zintuigen.	Samen	koken	en	eten	is	een	integraal	onderdeel	van	ons	

projectonderwijs	waarin	we	d.m.v.	het	culinaire,	kinderen	laten	kennis	maken	met	

culturele	en	historische	achtergronden	van	zichzelf,	elkaar	en	anderen	dichtbij	huis	

en	verder	weg.	We	houden	hierbij	uiteraard	rekeningen	met	de	gezondheid	van	een	

iedereen	en	passen	aan	voor	een	ieder	waar	nodig.	

Hygiëne	is	tevens	van	groot	belang	en	hieraan	werken	we	continue	als	team	met	de	

kinderen	samen	en	richten	de	ondersteunende	diensten	hiervoor	zo	optimaal	

mogelijk	in.	Hulp	en	steun	van	ouders	is	hierbij	ook	onontbeerlijk.	

Wat	betreft	medicatie,	buitenspelen	bij	zon	(vanaf	25	graden	celsius),	lucht-	en	

lichtkwaliteit,	verwijzen	wij	naar	de	protocollen	en	‘Frisse	scholen	B’	eisen	die	wij	

hiervoor	hanteren.	

Ten	aanzien	van	de	fysieke	veiligheid	beschermen	we	kinderen	tegen	risico’s	met	

ernstige	gevolgen	en	leren	we	ze	omgaan	met	kleine	risico’s.	Het	gaat	hierbij	om	

situaties	m.b.t.	vallen	van	hoogten	(trap	of	klimtoestel	bijvoorbeeld),	verbranding,	

vergiftiging	of	verdrinking.		

Zoals	reeds	eerder	aangegeven,	wordt	er	binnen	het	projectonderwijs	uitgebreid	

aandacht	besteed	aan	milieu/duurzaamheid	zaken.	Met	betrekking	tot	het	dagelijks	

reilen	en	zeilen	van	Klein	Amsterdam	komt	dit	in	de	operatie	tot	uitdrukking	in	de	

vorm	van	gescheiden	inzamelen	van	afval,	(her)gebruik	van	materialen,	energie	

efficiënte	techniek	en	vervoer,	e.d.	

Onze	ambitie	is	onder	meer	dat	

• Klein	Amsterdam	de	ruimte	en	een	omgeving	biedt	waar	iedereen	

zich	welkom	voelt	en	anderen	welkom	heet			

• Het	bewustzijn	van	mogelijke	risico’s	groot	is	en	het	voeren	van	een	

beleid	op	grote	risico’s	goed	is.	

• Wij	een	zo	gezond	en	duurzaam	mogelijke	speel-,	leer-,	werk-	en	

leefomgeving	bieden.	
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• Wij	continue	het	gesprek	aangaan	met	elkaar	en	externe	betrokkenen	

t.a.v.	fysieke	ruimte	en	omgeving,	gezondheid,	fysieke	veiligheid	en	

milieu.	

	 	



	 64	

9.	Informatie-	&	Communicatie	Technologie		

Ter	ondersteuning	van	ons	leer-	en	onderwijsaanbod	werken	wij	met	een	digitale	

leeromgeving,	leerrouteplanner,	volgsysteem	en	portfolio	ineen	voor	de	kinderen:	

Jeelo	(www.jeelo.nl),	zie	eerder	hoofdstuk	m.b.t.	Onderwijs	&	Ontwikkeling.	

In	combinatie	met	het	leerling	administratie-	en	volgsysteem	ParnasSys	hebben	we	

tevens	de	mogelijkheid	om	de	juiste	koppelingen	en	uitwisselingen	van	data	en	

informatie	te	maken	die	wenselijk	en	vereist	–vanuit	overheidswege-	zijn	voor	een	

doel-	en	planmatige	schoolorganisatie	en	-administratie.	

G-Suite	for	Education	faciliteert	ons	met	de	volgende	diensten:	G-mail	(inclusief	

Inbox	by	G-mail),	agenda’s,	classroom,	contacten,	drive,	documenten	creatie	en	

beheer,	formulieren,	discussiegroepen,	spreadsheets,	presentaties,	enz.	

De	kinderen	en	teamleden	gebruiken	hiervoor	chrome-books	en	digiborden.	

10.	Financiën	&	Administratie	

Financiën	

Klein	Amsterdam	ontvangt	rijksbekostiging	vanaf	1	augustus	2018.	Daarnaast	

financieren	wij	onze	voorbereidende	werkzaamheden	uit	de	startsubsidie	

(ontvangen	naar	aanleiding	van	het	winnen	van	de	prijs	‘Onze	Nieuwe	School’),	uit	

aanvullende	gemeentelijke	subsidies	voor	onderwijsinnovatie	en	-ontwikkeling,	

kleine	scholentoelage	van	het	rijk	en	voor	de	bouw	van	het	tijdelijke	gebouw	uit	het	

toegekende	bouwbudget	van	onderwijshuisvesting	van	de	gemeente	Amsterdam.	

Tot	aan	het	moment	dat	de	formatie	formeel	is	en	kan	worden	gefinancierd	uit	de	

rijksbekostiging	(een	maand	voor	opening	van	de	school),	zullen	de	

onderwijsprofessionals	worden	betaald	uit	de	startsubsidiegelden	die	we	hebben	

gereserveerd.		

Onze	begrotingssystematiek	kent	zowel	een	lopende	begroting	over	het	schooljaar	

en	per	kalenderjaar	(=	delen	van	2	schooljaren),	als	ook	een	meerjarenbegroting	(5	

jaren)	welke	een	belangrijk	sturingsmechanisme	is	voor	de	directie/CvB	en	haar	RvT	

van	Klein	Amsterdam.	
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We	mogen	als	school	financiële	bijdragen	vragen	voor	extra	voorzieningen	en	

activiteiten,	zoals	aanvullingen	op	het	onderwijsprogramma,	leermiddelen,	

festiviteiten	of	een	schoolreis.	Deze	behoren	niet	tot	het	reguliere	schoolprogramma	

en/of	-budget	en	worden	dus	niet	door	het	Ministerie	van	Onderwijs,	Cultuur	en	

Wetenschap	betaald.	Wij	zullen	vrijwillige	financiële	bijdragen	aan	ouders/verzorgers	

vragen.	Wat	deze	precies	zijn,	voor	hoeveel	en	op	welke	wijze	we	dit	gaan	doen,	

zullen	we	samen	met	ouders	in	het	eerste	jaar	bepalen.	

Tevens	zullen	we	in	de	tweede	helft	van	ons	eerste	schooljaar	een	beleid	bepalen	

m.b.t.	het	aantrekken	van	extra	financiële	middelen	in	de	vorm	van	subsidies	en	

sponsoring.	Dit	doen	we	in	samenspraak	met	de	Raad	van	Toezicht	en	

Medezeggenschapsraad.	

We	hanteren	zowel	een	lopende	als	een	meerjarenbegroting	(5	jaar)		

Administratie	

Voor	de	financiële	administratie	ontvangen	wij	ondersteuning	en	uitvoering	van	

delen	(t.a.v.	begrotingen,	personeel,	facturatie)	door	een	administratiekantoor	dat	

gespecialiseerd	is	in	onderwijsbedrijfsvoering.	Verder	zing	we	bezig	met	de	inrichting	

van	de	werkprocessen	hiervoor	en	de	nog	benodigde	systemen.	

	

Voor	de	documenten	administratie	m.b.t.	alle	soorten	documenten	die	in	onze	

organisatie	worden	vervaardigd,	gebruiken	we	G-Suite	for	Education.	Deze	dienst	

t.b.v.	opslag	en	synchronisatie	is	gemaakt	en	wordt	en	beheerd	door	Google.	De	

documenten	worden	‘in	de	cloud’	opgeslagen,	bestanden	kunnen	worden	gedeeld	

en	ze	kunnen	samen	met	anderen	worden	bewerkt.	

 
Onze	ambitie	is	onder	meer	dat	
	

• Financieel	en	administratief		‘ons	huis	op	orde	is’		

• Alle	teamleden	voldoende	kennis	hebben	van	de	financiële	en	

administratieve	mogelijkheden	om	de	juiste	keuzes	te	maken	en	hun	werk	zo	

effectief	en	efficiënt	mogelijk	op	deze	gebieden	te	(laten)	ondersteunen	
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• Verrijking	van	ons	onderwijsleerprogramma	door	partners	wordt	gerealiseerd	

tegen	zeer	beperkte	kosten.	

	

	

	


