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Voorwoord 
 

Beste ouders, 
  
Voor u ligt de schoolgids 2015-2016 van basisschool De Polderhof. Als ouder op zoek naar 
het beste onderwijs voor uw kind wilt u een zorgvuldige keuze kunnen maken. Elk kind is 
immers anders en u wilt het beste voor uw kind. Wij zijn ons bewust dat kinderen verschillen 
en als school willen we heel graag inspelen op de diversiteit van kinderen, omdat in de 
wereld waarin ze groot worden die diversiteit ook zo waardevol en nodig is.  
 
In de schoolgids kunt u lezen over de schoolorganisatie en de personele bezetting, maar u 
krijgt ook informatie over de verschillende vakgebieden, zodat u zicht krijgt op hoe en wat de 
kinderen leren en welke lesmethoden we daarbij gebruiken. U krijgt informatie over wat we 
doen met kinderen die extra onderwijsaandacht nodig hebben en hoe we de doelen die we 
ons gesteld hebben bereiken. 
Met name dit laatste punt is belangrijk om ons onderwijs te kunnen aanpassen aan de eisen 
van een snel veranderende samenleving en voor het team een punt dat voortdurend de 
aandacht heeft. 
 
De inhoud van de schoolgids is samengesteld met inbreng van het team, het bestuur van 
openbaar onderwijs Almere en in overleg met de Medezeggenschapsraad (MR). 
Mocht u nog verdere informatie nodig hebben dan bent u welkom om uw vragen te stellen. 
We willen ze graag beantwoorden. Wij hebben u als ouder nodig op de Polderhof, om samen 
te werken aan de best mogelijke ontwikkeling van uw kind. 
 
Namens de Medezeggenschapsraad en het team van de Polderhof, 
 
 
Karin Draisma 
Directeur 
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1. Zakelijke gegevens  
 

1.1 School  
 
Naam :   Basisschool De Polderhof  
Adres :   Buitenhof 93 
Plaats :  1354 GR Almere  
Telefoon :  036-5310271  
Website :  www.polderhof.asg-almere.nl 
Directeur:  Karin Draisma  
E-mail :  directie@polderhof.asg-almere.nl  
 
 
Ouderraad:  
Voorzitter: Joke Boerland    or@polderhof.asg-almere.nl 
 
Medezeggenschapsraad:  
Voorzitter: Marieke van Westerlaak  mr@polderhof.asg-almere.nl  
 
ICT & website:  
Silvia Monden       s.monden@polderhof.asg-almere.nl 
 
Vertrouwenspersoon:  
Stephanie de Jong    s.dejong@polderhof.asg-almere.nl 
 
Administratief medewerker:  
Margriet van der Meulen    m.vandermeulen@polderhof.asg-almere.nl 
 
Conciërge:  
Loek Fransen     l.fransen@polderhof.asg-almere.nl 
 
 
1.2 Team  
 
Praathofgroep I  
Yvon van Asselt 
Monique Tamis 
Sabrina Roodenburg 
 

Groep 1/2 A  
Addie Kluin      
Marieke de Meijer 
 

Groep 1/2 B  
Yvon van Asselt      
Mariam Kissami  
 

Groep 3  
Marieke van Westerlaak     
 Ramona van der Werf 
 

Praathofgroep II 
Evelien Kuiper 
Bernike Gelmers 
Ellis de Groot 

Groep 4  
Mieke Schröder 
Ramona van der Werf 
 

 
Groep 5 
Carla Bleuel 
Silvia Monden 
 

 
Groep 6 
Kelly Koelman  
 

Praathofgroep III 
Monique Visser 
Silvia Monden 

Groep 7  
Joke Boerland 
Anita Withagen 
 

Groep 8 
Stephanie de Jong 
Joke Boerland 
 

Vakleerkracht 
Anique Kloppenburg 
Colin Brouwer 

http://www.polderhof.asg-almere.nl/
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Directeur  
Karin Draisma  
 
 

Intern begeleider 
Marita Mossou 
Anita Gelmers 

Logopediste 
Wendy van Doorn 
 

Pedagogisch medewerker  
Suzan Asma 
 

 
1.3 Bestuur 
 
De Polderhof is de eerste openbare basisschool van Almere en opende haar deuren in augustus 
1977. Sinds 1 januari 2008 valt zij onder het bevoegd gezag van de Almeerse Scholen Groep (ASG). 
De scholen van het openbaar onderwijs binnen Almere zijn ondergebracht in clusters. De Polderhof 
maakt deel uit van één van de vier clusters. Een cluster staat  onder leiding van een clusterdirecteur 
en deze is de verbinding tussen het bestuur en de schooldirecteuren. Onze clusterdirecteur is de heer 
Marten Muis. 
 
Contactgegevens: 

Almeerse Scholen Groep 
Randstad 20-31 
1314 BC Almere 
 
 

Postbus 60276 
1320 AH Almere 
Telefoon 036 540 63 63 
 

1.4 Situering van de school 

De Polderhof is een buurtschool in de wijk De Hoven in Almere Haven.  
Rondom de school is veel (natuurlijke) speelruimte voor de kinderen voorzien van klimrekken, een 
zandbak, basketbalveld en een voetbalveld. Naast de school bevinden zich fietsenrekken. Het 
schoolgebouw van de Polderhof bestaat uit  11 klaslokalen, een speellokaal, een bibliotheekruimte 
annex aula en een lokaal voor de peuterspeelzaal. Boven is een multifunctioneel lokaal ingericht waar 
kooklessen en handvaardigheid lessen gegeven worden, tevens wordt het lokaal  gebruikt als  
ouderkamer. 
De intern begeleider, de logopediste en de directie  van onze school hebben een aparte werk-, 
spreekkamer op de begane grond. Op de eerste verdieping is er een werkruimte voor de pedagogisch 
medewerker.   
 
Op de muren en gevels van het hoofdgebouw prijken haiku‟s. Deze haiku‟s (kleine gedichtregels) zijn 
destijds door de Polderhofkinderen bedacht en door kunstenaars op creatieve wijze aangebracht.  
 
Voor de gymlessen maken de groepen 3 t/m 8 gebruik van de sportzaal gelegen naast de school.  
 

In schooljaar 2015-2016 vindt groot onderhoud aan het schoolgebouw plaats, zowel aan de binnen-  
als buitenkant. 
 
 
1.5 Schoolgrootte  
Onze school telt op 1 oktober 2015 198 leerlingen. Deze 198 kinderen zijn verdeeld over 11 groepen. 
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2. De Polderhof 
 

2.1 Missie en Visie 
 
Missie 

De school is een leer- en leefgemeenschap, waarbij de ontwikkeling van het individuele kind centraal 

staat. We ondersteunen kinderen in hun persoonlijkheidsontwikkeling en bieden kansen de juiste 

vaardigheden eigen te maken die nodig zijn om goed te kunnen functioneren, te kunnen werken en te 

ontwikkelen. Zij zijn de jonge mensen die samen de nabije toekomst vorm zullen geven.  

 
Visie 
De pedagogische opdracht is het voorbereiden van kinderen op de maatschappij. De maatschappij 
verandert in economisch en sociaal opzicht, in hoge mate versneld door technologische 
ontwikkelingen. De individualisering neemt sterk toe. Daarnaast komt informatie van alle kanten tot 
ons en krijgen kinderen veel prikkels. Door globalisering is de wereld als het ware kleiner geworden. 
Onze samenleving is pluriform; er leven verschillende groepen met uiteenlopende culturele, etnische 
en religieuze achtergronden samen. 
 
Wij, het team van De Polderhof, willen aansluiten bij het veranderende leven, leren en werken van 
onze leerlingen. Een stevig fundament van basiskennis en basisvaardigheden is de voornaamste 
doelstelling van ons onderwijs. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze leerlingen vaardigheden 

ontwikkelen zoals communicatie, samenwerking en ICT‐ geletterdheid om straks goed te kunnen 
deelnemen aan het leven van de 21st eeuw. 
 
De Polderhof is van een educatieve instelling een belangrijke speler binnen het maatschappelijk veld 
geworden. Onderwijs maak je samen; de school, het kind, de ouder en de wijk. De Polderhof 
ontwikkelt zich naar een brede buurtschool waarbij het team met welzijnsorganisaties, jeugdhulp,  
kinderopvang en mogelijke andere partners samenwerkt met als doel de ontwikkelingskansen van 
kinderen en jongeren te vergroten.  
 
 

2.2 De zijnswaarden van de Polderhof 
 
De Polderhof is een school in beweging; we leren van, door en met elkaar. Dit geldt voor de kinderen, 
het team en de ouders. In een cultuur van vertrouwen en veiligheid waar wederzijds respect 
vanzelfsprekend is, erkennen we de diversiteit van kinderen. We zijn samen verschillend. 

 
Waar gaan we voor?  
De Polderhof gaat voor een doorgaande lijn in onderwijs, opvoeding en ontspanning voor kinderen 
van 4 tot 12 jaar. Kinderen gaan met plezier naar school. Dit betekent een goed pedagogisch klimaat 
waarin kinderen, teamleden én ouders zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en waarin kinderen 
opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen. Door middel van actief leren benutten we de 
talenten van kinderen, ouders en leerkrachten optimaal. Pedagogische tact; op het goede moment het 
juiste doen, óók in de ogen van leerlingen en Ouderparticipatie zijn belangrijke pijlers.  
 
Waar staan we voor?  
De Polderhof is een veilige school- en leeromgeving waar iedereen er toe doet en uniek kan, mag en 
durft te zijn. Een kind moet zich "thuis" voelen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. We hechten 
veel waarde aan gezond en sportief gedrag; op een prettige en respectvolle manier met elkaar 
omgaan, samenspelen en samenwerken. Door middel van coöperatief leren zorgen wij voor een 
actieve en betrokken leerhouding waarbij we kinderen medeverantwoordelijk maken voor hun eigen 
leerproces. Regels en afspraken worden door iedereen nageleefd en we spreken elkaar daarop aan.  
 
De kinderen zijn het middelpunt van onze school. We zien het als onze belangrijkste taak om kinderen 
te begeleiden in hun ontwikkeling zodat zij straks als zelfstandige, zelfverantwoordelijke, actieve en 
betrokken mensen in de maatschappij functioneren. Daarom wordt er gestreefd naar een brede 
ontwikkeling: niet alleen kennis en vaardigheden overdragen, maar ook ontplooiing op cultureel en 
sociaal gebied. De Polderhof is een school in beweging. We reflecteren veelvuldig op het onderwijs en 
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ons handelen. We richten ons op optimale leeromstandigheden die zowel kinderen als leerkrachten 
stimuleert in hun verdere ontwikkeling en ontplooiing. Niemand is te jong of te oud om te leren of te 
veranderen; we leren van onze ervaringen.  
 
Wat is onze externe kracht?  
Samenwerking met diverse betrokkenen is onze kracht. Onze partners zijn o.a. Passend Onderwijs 
Almere, Triade, Stichting Actief Ouderschap, Viertaal, de Praatmaatgroep en de Buurtsportcoach. Per 
schooljaar 2015-2016 is er een samenwerking met Kinderdagpaleis La Luna. Voor een doorgaande 
lijn van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs hebben we nauw contact met De Meergronden, een 
VO-school in de buurt. Wanneer een kind op het gebied van sociale emotionele ontwikkeling meer 
nodig heeft, kunnen we Sterk in de Klas aanbieden. Een pedagogisch medewerker van Triade is aan 
onze school verbonden. 
 
Waarin blinken we uit?  
In ons onderwijs gaan we uit van de basisbehoeften van kinderen: competentie, relatie en autonomie. 
We brengen de basisbehoeften in kaart door onze kinderen goed te (leren) kennen. Middels het 
handelingsgericht werken kunnen we ons onderwijs afstemmen op de verschillen tussen kinderen 
waarbij we streven naar het hoogst haalbare voor ieder kind, zodat zij, binnen de mogelijkheden van 
hun kunnen, tot optimale leerprestaties kunnen komen. We werken opbrengstgericht en stellen 
duidelijke doelen, bijvoorbeeld in onze groepsplannen.  
We hebben een “Groep In School” voor kinderen met een taal ontwikkelingsstoornis (TOS). In deze 
groepen krijgen de kinderen extra ondersteuning passend bij hun leerbehoeften. De groepen worden 
begeleid door een leerkracht, een onderwijs-assistente, een logopedist en een begeleider onderwijs 
van Passend Onderwijs Almere. De kinderen integreren op afgesproken momenten in de reguliere 
groepen.  
We vormen een professionele leergemeenschap en hebben een open en professionele communicatie 
met kinderen, ouders en elkaar. We volgen de ontwikkelingen en scholingen op ons vakgebied en 
bieden mede daardoor eigentijds onderwijs van een goede kwaliteit.  
We hebben een goed functionerend zorgsysteem. We denken in kansen en oplossingen, óók als het 
kind iets extra‟s nodig heeft. Het geautomatiseerde leerlingvolgsysteem stelt ons in staat de 
ontwikkeling van het kind gedurende de schooljaren te volgen. Er vinden consultatiegesprekken plaats 
tussen de interne begeleider (ib-er) en de groepsleerkrachten. Specialisten op het gebied van 
autisme, dyslexie en begaafden worden uitgenodigd om leerkrachten handvatten te geven om met 
deze kinderen te werken. 
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2.3 Onderscheidend vermogen 
 
Sportiviteit en taal staan centraal 
Sport: De Polderhof is officieel erkend als sportieve basisschool. De doelen in ons 
bewegingsonderwijs gaan uit naar het ontwikkelen van bewegingsvaardigheden én de sociale 
vaardigheden.  
Taal: We zijn een gemêleerde school waarbij alle kinderen de Nederlandse taal in meer of mindere 
mate beheersen. Daarnaast hebben we een “Groep In School” met kinderen met taal 
ontwikkelingsstoornissen (TOS). 
 

 
 
Sport actieve school 
 
De Polderhof profileert zich als sport actieve basisschool. 
Sporten op school is goed voor de gezondheid, integratie, en 
waarden en normen. Sport geeft de kinderen energie, vergroot 
het concentratievermogen, versterkt de opname van kennis en 
gaat bovendien overgewicht tegen. De leerlingen krijgen twee 
tot drie keer in de week les van een vakleerkracht en er 
worden sportclinics georganiseerd onder en na schooltijd. 
Leerlingen hebben zo de mogelijkheid met diverse sporten in 
aanraking te komen. We bieden het hele jaar door naschoolse 
sportactiviteiten aan. De vakleerkracht verzorgt MRT voor 
kinderen die dat nodig hebben. De vakleerkracht is 
intermediair voor het Jeugdsportfonds.  

 

 

We geven een impuls aan de samenwerking tussen buurt, onderwijs en sport op lokaal niveau. We 
doen mee aan de diverse (school)toernooien. De samenwerking tussen het ROC (Sport en Bewegen) 
is hecht en ingebed in de organisatie. Bij sportactief hoort ook gezonde voeding. We hebben de 
beschikking over een kooklokaal en  kooklessen zijn opgenomen in ons Kunst & Cultuur programma.  
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Taal Centraal 
 

 

 
    

 

 

 
Taal heeft een prominente rol in ons onderwijs. Taalontwikkeling staat aan het 
begin van de cognitieve ontwikkeling en een goede beheersing van de 
Nederlandse taal is essentieel voor kinderen om zich zo optimaal mogelijk te 
ontwikkelen. Er wordt veel aandacht besteed aan woordenschat, het (begrijpend) 
lezen en begrijpend luisteren. We werken samen met partijen in de buurt zoals 
TaalTrip van JINC en de bibliotheek in Almere middels “Bibliotheek op School” 
waardoor we de beschikking hebben over een nieuwe, goede collectie boeken. 
Wij werken samen met ouders activiteiten uit om het didactisch partnerschap te 
versterken zoals VVE thuis, Ouder-TOLK en de Verteltassen.  
 

 

         
 
Op de Polderhof hebben we speciale groepen voor kinderen met een taal ontwikkelingsstoornis 
(TOS). Door de opgebouwde expertise en samenwerking met Passend Onderwijs Almere hebben we 
de mogelijkheid om goed af te stemmen op de onderwijsbehoefte van de leerling qua auditieve en/of 
communicatieve beperking. Met de invoering van de Wet Passend Onderwijs wordt per augustus 2015 
samengewerkt met de instelling VierTaal. De praktische ondersteuning voor onze school en de 
leerlingen wordt nog steeds uitgevoerd door medewerkers van Passend Onderwijs Almere. 
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2.4 Het pedagogisch klimaat 
Het is belangrijk, dat kinderen elkaar respecteren, waarderen en van elkaar leren. Er is niet alleen 
aandacht voor de verstandelijke ontwikkeling van het kind, maar ook voor de creatieve, sociale en 
emotionele ontwikkeling. Wij stellen daarom dat een vriendelijk en veilig klimaat met orde en 
regelmaat nageleefd moet worden. Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. 
De Polderhof werkt aan een ondersteunend, veilig en uitdagend pedagogisch klimaat. Afgelopen 
schooljaar is het traject Pedagogische Tact van NIVOZ gevolgd. Het goede doen op het juiste 
moment, óók in de ogen van kinderen. Het traject krijgt dit schooljaar een vervolg om borging en 
verdieping te waarborgen. 
  

         
 
Sociaal emotionele ontwikkeling   
Kinderen verlangen een schoolomgeving waar ze zichzelf kunnen zijn en kunnen leren, zonder gepest 
of uitgelachen te worden. We oriënteren ons dit schooljaar op een methode voor sociale emotionele 
ontwikkeling die aansluit bij onze leerlingen, ouders en team.  
 
Sociale Competentie Observatielijst (SCOL) 
We werken met een volgsysteem om de kinderen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling 
te kunnen volgen, de Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL) . Het is een scorelijst per leerling 
die de leerkracht twee maal per jaar invult: één keer rond de herfstvakantie en de tweede keer in het 
voorjaar. Na de eerste keer invullen maakt de leerkracht een beginanalyse van de gegevens: over een 
leerling of van de hele groep. 
De LeerlingSCOL is een aanvullende module op de SCOL. De module is bedoeld voor leerlingen van 
groep 6, 7 en 8.  
De leerlingen uit deze groepen vullen ook tweemaal per jaar de scorelijst zelfstandig in: ook één keer 
rond de herfstvakantie en de tweede keer in het voorjaar. 
Na het invullen kan het oordeel van de leerkracht, gemeten met de SCOL, vergeleken worden met het 
resultaat van de leerlingSCOL (per leerling en per groep ). Opvallende zaken worden besproken door 
de leerkracht met ouders (en kind). De IB-er kan daarbij ook aanwezig zijn. 
 
Samenwerken  
Er is een ontwikkelingslijn in samenwerkingsvaardigheden van samenwerken in de onderbouw naar 

 

samen leren in de middenbouw en coöperatief leren en uiteindelijk interactief 
afhankelijk leren in de bovenbouw. Kinderen leren mét en van elkaar. Het stimuleert 
de interactie tussen de kinderen die leidt tot ontwikkeling, zowel op cognitief als op 
sociaal gebied. De leerlingen zijn actief met de leerstof bezig, ze praten er met elkaar 
over, waardoor de inhoud van de stof meer betekenis voor hen krijgt. Samenwerken 
is een vaardigheid die van groot belang is om goed te kunnen functioneren in het 
maatschappelijk leven. Ook tijdens sport en spel krijgen deze vaardigheden ruim de 
aandacht.  
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Continu verbeteren 
Ons onderwijs is gericht op continu verbeteren. Bij de continu verbeter benadering wordt de leerling 
actief betrokken bij de missie, gedragsregels en de doelen in de groep. We werken met een leerwand. 
Dit is een hulpmiddel om reflectie vooraf, tijdens en na afloop van een leertaak te bevorderen. 
Daarnaast is er veel aandacht voor doelen op persoonlijk niveau. Vragen die centraal staan zijn: 

 Wat verwachten we van je? 

 Hoe kunnen we in de klas succesvol samenwerken? 

 Wat wil je zelf leren en hoe wil je dit bereiken? 

 Wat verwacht je van je ouders en van je juf of meester? 

 
Groepsregels 
Het hanteren van groepsregels in een groep is een algemene gewoonte. Als de regels worden 
samengesteld door de groep, dus leerkracht en leerlingen samen, dan gaan ze pas echt hun werk 
doen en bevorderen een atmosfeer van open communicatie.  Samenstellen van groepsregels is één 
van de eerste activiteiten van een groep om een groepsgevoel te creëren. De regels zijn een norm 
voor het gedrag in de groep waaraan de leraren en leerlingen zich conformeren, richtlijnen die een 
groep samen brengen. Het proces van opstellen van de groepsregels benadrukt het belang van 
luisteren naar elkaar in een omgeving van respect en acceptatie..  

 
 
2.5  Actief burgerschap en sociale integratie 
 
Leren en ontwikkelen houdt natuurlijk niet op na de basisschool. Onze leerlingen moeten „later‟ als zij 
(jong)volwassen zijn volop kunnen meedoen in onze samenleving. Wij zien onze school als 
oefenplaats voor burgerschap en integratie. De leerlingen maken kennis met  begrippen als grond- en 
mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, 
gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. We besteden aandacht aan: 

- Democratie; kinderen leren hun mening vormen, leren hoe onze democratie werkt en hoe zij 
daarin actief kunnen deelnemen.  We hebben begrip en respect omtrent elkaars mening. Een 
van de belangrijkste vaardigheden die we kinderen moeten leren, is het op een gezonde 
manier van mening te verschillen. Alle kinderen doen mee aan de activiteiten rondom 
levensbeschouwing. Wij vinden het belangrijk dat kinderen met respect en waardering met 
elkaar om gaan.  

- Participatie; hoe kun je bijdragen aan je eigen leefomgeving en actief meedoen? Met ouders 
spreken we over een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Een actieve betrokkenheid van 
ouders bij de school werkt stimulerend en komt de kwaliteit van het onderwijs en de school ten 
goede. In schooljaar 2015-2016 starten we met een leerlingenraad. Via verkiezingen worden 
de klassenvertegenwoordigers gekozen. Op de vergaderingen worden agendapunten 
besproken die vanuit de klassen zelf worden aangedragen. Op deze manier wordt een stukje 
medezeggenschap georganiseerd, waarmee leerlingen invulling kunnen geven aan een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de schoolorganisatie. 

- Identiteit; kinderen leren reflecteren op zichzelf en ontwikkelen een realistisch zelfbeeld. 
 
Overige onderwerpen die tijdens het schooljaar aan bod komen en bijdragen tot actief burgerschap 
zijn de excursie van groep 8 naar het Anne Frank Huis en de diverse lessen die inspelen op 
maatschappelijke problematiek bijvoorbeeld rondom alcohol, drugs en roken, financiën en social 
media. 

 
2.6  Sterk in de klas 
 
Een medewerker van Triade is verbonden aan het team van de Polderhof. Zij is gespecialiseerd in het 
stimuleren van ontwikkeling, het optimaliseren van de onderwijsdeelname en de opvoedingssituatie en 
biedt hierbij ondersteuning aan de leerling, de ouders/het gezin en de leerkrachten/team van de 
Polderhof.  
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3.  De organisatie van het onderwijs 
 
3.1 De groepen 
 
Dit schooljaar hebben we acht reguliere groepen en drie Praathof-groepen.  
Groep 1/2A Praathof I groep 1/2/3 
Groep 1/2B Praathof II groep 4/5/6 
Groep 3 Praathof III groep 7/8 
Groep 4  
Groep 5  
Groep 6  
Groep 7  
Groep 8 
 

 

De groepen zijn verdeeld over twee bouwen: Groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8. Iedere bouw heeft een 
bouwcoördinator. Voor de groepen 1 t/m 4 is dit Marieke van Westerlaak en voor de groepen 5 t/m 8 is 
dit Stephanie de Jong. De coördinator voor de Praathofgroepen is Evelien Kuiper.  
 
De kleutergroepen en de Praathofgroepen hebben een heterogene samenstelling (combinatieklas), de 
overige groepen hebben een homogene samenstelling (enkele klas). In uitzonderlijke gevallen, 
bijvoorbeeld in geval van ongunstige leerlingaantallen van enkele groepen, kan er voor een 
combinatiegroep gekozen worden. 
 
We proberen tegemoet te komen aan de zogenaamde ononderbroken leergang van ieder kind. 
Binnen de eigen groep wordt getracht ieder kind op zijn eigen niveau te benaderen en te begeleiden. 
De overgang van de ene groep naar de volgende groep wordt per leerjaar bekeken. Naast het niveau 
van presteren is ook het niveau van de sociaal-emotionele ontwikkeling van belang bij de beoordeling 
of het kind kan doorgaan naar de volgende groep.  

 

Praathof 
Op de Polderhof hebben we sinds 2003 speciale groepen voor kinderen met een taal 
ontwikkelingsstoornis (TOS), de zogenaamde “Groep In School”. De groepen worden begeleid door 
een leerkracht, een onderwijs-assistente, een logopedist en een begeleider onderwijs van Passend 
Onderwijs Almere. Door de opgebouwde expertise en samenwerking met Passend Onderwijs Almere 
hebben we de mogelijkheid om goed af te stemmen op de onderwijsbehoefte van de leerling qua 
auditieve en/of communicatieve beperking. Met de invoering van de Wet Passend Onderwijs wordt per 
augustus 2015 samengewerkt met de instelling VierTaal. De praktische ondersteuning voor onze 
school en de leerlingen wordt nog steeds uitgevoerd door medewerkers van Passend Onderwijs 
Almere. Ons streven is dat het sterke (taal)aanbod het mogelijk maakt dat de kinderen met een TOS-
medium arrangement vanaf groep 6 volledig integreren in de reguliere groepen waarbij uiteraard de 
specifieke begeleiding waar nodig gehandhaafd blijft.    
 
Groepsgrootte 
De groepsgrootte vinden we van belang. We streven ernaar de groepen zo klein mogelijk te houden, 
ook om de  integratie van de Praathofleerlingen zo succesvol mogelijk te laten verlopen. We maken 
daarbij de kanttekening dat de groepsgrootte van belang is maar de kwaliteit van de leerkracht maakt 
het verschil. Eventuele knelpunten proberen we op te lossen b.v. door inzet van onderwijsassistenten.  
 

 
3.2  Onderwijs op maat 
 
Ieder kind is verschillend. We houden zoveel mogelijk rekening met individuele verschillen. De 
leerlingen worden zorgvuldig in hun ontwikkeling gevolgd en het onderwijsaanbod sluit daar zoveel 
mogelijk bij aan door – waar nodig – een aangepaste leerweg en/of extra zorg aan te bieden (zie ook 
het ondersteuningsprofiel in het schoolplan 2015-2019).  
Leren heeft meer kans op succes als de leerling in staat is zichzelf aan te sturen en zelf zijn werk te 
plannen, te corrigeren en erop te reflecteren. Hiertoe krijgen de leerlingen een gerichte opbouw van 
het leren zelfstandig werken en een goede begeleiding. De school stimuleert daarom de 
zelfstandigheid, de zelfverantwoordelijkheid en het nemen van initiatieven. 
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Naast het beschikken over (basis)kennis en vaardigheden is het belangrijk dat kinderen leren hoe en 
waar zij informatie kunnen vinden, dat zij deze kunnen beoordelen en weten toe te passen. De school 
werkt methodegericht waar het moet en thematisch waar het kan.  
Bij methodegericht leren wordt gewerkt vanuit een systematisch onderwijs- en leer programma met 
heldere leerdoelen en een systematische ordening van de leerstof.  
Bij het thematisch leren wordt meer ingespeeld op de ontwikkeling en op de actuele wensen en 
behoeftes van zowel het jonge kind (spelend leren) als de oudere leerling (leren vanuit onderzoek).  
Er is een leerstofjaarklassensysteem met een duidelijke, doorgaande lijn.  
Naast de cognitieve vakken (zoals rekenen, taal, lezen) geeft de school veel aandacht aan sport, 
sociale vaardigheden en cultuureducatie.  
 
 

3.3  Methodes 
 
Groep 1 en 2 
In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met Kleuterplein en Inzichtelijk. Kleuterplein is een methode waar 
de leerlijnen van taal / lezen, schrijven, rekenen, motorische ontwikkeling, spel en sociaal emotionele 
ontwikkeling in voorkomen. Inzichtelijk is een plannings- en registratiesysteem  dat de leerkrachten 
van groep 1/2  zicht geeft op de doorgaande leerlijnen, de onderwijsbehoeften van leerlingen en de 
opbrengsten en ontwikkelingen van leerlingen. 
 
Groep 3 t/m 8 
Vanaf groep 3 geven wij methodisch onderwijs, waarbij wij ons richten op de kerndoelen zoals die 
door het ministerie zijn vastgesteld. De methodes bieden mogelijkheden tot differentiatie en 
zelfstandig werken. De methodes die wij gebruiken zijn: 
Aanvankelijk lezen: Veilig Leren Lezen 
Voortgezet lezen: Estafette 
Taal / lezen: Taal Actief 
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip XL 
Rekenen: Alles Telt 
Schrijven: Schrijven in de basisschool 
Wereldoriëntatie: Naut, Meander, Brandaan 
Studievaardigheden: Blits 
 
 

3.4 Thema’s  
 
Schoolbreed werken we aan gezamenlijke thema‟s. Ieder thema loopt van vakantie tot vakantie 
waardoor het totaal op vijf thema‟s per schooljaar komt. Het eerste thema van ieder schooljaar staat in 
het teken van de Taal. De verschillende thema‟s komen aan bod in specifieke lessen over het 
onderwerp. Waar mogelijk wordt het thema geïntegreerd binnen de methodegebonden lessen. De 
invulling is per bouw verschillend. Cultuureducatie heeft een belangrijke plek binnen de thema‟s. 
Cultuureducatie omvat kunsteducatie, erfgoededucatie en media-educatie. We werken hiervoor 
samen met Collage. Collage Almere is de schakel tussen kunst- en cultuuraanbieders en het primair- 
en voortgezet onderwijs van Almere. De thema‟s worden afgesloten met een kijkochtend voor de 
ouders.   
 
 

3.5  ICT  
 

  
Computers worden binnen de school gebruikt ter ondersteuning van het leerproces. 
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We maken gebruik van verschillende software programma‟s die aansluiten bij de methodes die we op 
school hanteren. In alle groepen zijn twee tot vier computers aanwezig. 
Om aan te sluiten bij de multimediale cultuur van nu en kansen te benutten op het gebied van 
gepersonaliseerd, gedifferentieerd en contextrijk leren willen we een prominente plek voor ICT in ons 
onderwijs. In schooljaar 2015-2016 staat visieontwikkeling centraal en streven we ernaar een pilot te 
draaien voor gepersonaliseerd leren.  
 
Digitale schoolborden 
In alle groepen wordt gewerkt met het digitale schoolbord. Methodes hebben de software afgestemd 
op het werken met het digitale schoolbord. Hierdoor kunnen we meer gebruik maken van 
ondersteunend, passend lesmateriaal.  
 
 
3.6 Lichamelijke opvoeding  
 
De lessen lichamelijke opvoeding worden verzorgd door de vakleerkracht. De kleutergroepen gymmen 
in het speellokaal, de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 gymmen in de naastgelegen sportzaal.  
Voor de gymlessen dragen de kinderen van groep 3 t/m 8 speciaal bestemde kleding (gym broek, 
turnpakje/shirt en gymschoenen). Buitenschoenen mogen niet in de gymzaal gebruikt worden. De 
kinderen brengen voor iedere gymles hun spullen van huis mee. De kinderen uit groep 1/2 dragen 
gymschoentjes. Als zij zichzelf kunnen aankleden, mogen zij ook een gympakje of sportbroekje aan.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

4. De zorg voor uw kind 
 
Op de Polderhof willen we een goede match maken tussen ons onderwijsaanbod en de behoeften van 
de kinderen. We proberen de leerstof te laten aansluiten  bij het niveau van uw kind.  
Het systematisch volgen van de ontwikkeling van de kinderen en het planmatig afstemmen van het 
onderwijs op de behoeften van het kind noemen wij interne zorg. De Intern begeleider helpt 
leerkrachten met de kinderen die extra zorg nodig hebben. Dit kan zijn omdat het niet goed gaat of 
juist omdat zij veel meer aankunnen.   
 
4.1  De ontwikkeling en resultaten van kinderen  
 
Leerkrachten kijken goed naar de kinderen in hun groep, tijdens de instructie en als de kinderen aan 
het werk zijn of met elkaar spelen.  Zij stellen zich vragen als: Is het kind gelukkig hier op school?                                                                                  
Op welke wijze kan ik dit kind het beste benaderen? Welke leerstrategie sluit aan bij dit kind?                                                                        
Heeft het kind zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld? Heeft het kind een goede werkhouding?                                                                             
Wat kan ik doen om te zorgen dat de ontwikkeling van dit kind optimaal verloopt?  Hoe zit het met de 
motivatie om te leren bij dit kind? 
Ook houden wij de leerresultaten bij door middel van methodegebonden toetsen en door toetsen 
behorend bij het leerlingvolgsysteem. 
Methodegebonden toetsen zijn toetsen die behoren bij de methodes die wij gebruiken. Met deze 
toetsen meten wij in hoeverre de kinderen de aangeboden leerstof hebben begrepen. 
Naast deze toetsen gebruiken wij toetsen behorend bij het leerlingvolgsysteem. Wij gebruiken hiervoor 
toetsen van het landelijke toetsinstituut CITO. Wij gebruiken deze toetsen voor de gebieden: technisch 
lezen, begrijpend lezen, woordenschat, spelling en rekenen/wiskunde. De sociaal-emotionele 
ontwikkeling leggen wij vast in SCOL, ons leerling volgsysteem.  
Vanaf het moment dat uw kind bij ons op school komt, maakt het jaarlijks een aantal toetsen behorend 
bij het leerlingvolgsysteem. We vinden het van belang dat er gaandeweg steeds mogelijkheden zijn 
om zaken bij te stellen. Tijdens de rapportagegesprekken (in november, februari, april en juni) houden 
wij u op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind.  
 
Kennismakingsgesprekken 
Ouderbetrokkenheid vinden we erg belangrijk. Daarom starten we ieder schooljaar met 
kennismakingsgesprekken.  Er vindt een overdracht van alle kinderen van de ene groep naar de 
andere groep plaats tussen de leerkrachten maar wij vinden de inbreng van ouders t.a.v. het welzijn 
en de ontwikkeling van uw kind(eren) ook erg belangrijk. Het doel van een kennismakingsgesprek is:  
De start van een goede samenwerking tussen ouders en leerkracht waarbij het kind centraal staat.  
 
Rapportage aan de ouders 
Alle kinderen ontvangen drie keer per jaar een schriftelijk rapport. We vinden het erg belangrijk dat 
ouders over dit rapport met de leerkracht praten. Wij vinden dit zelfs zo belangrijk dat wij het rapport 
alleen meegeven aan uw kind als u een gesprek met de leerkracht heeft gehad. 
Wij doen een dringend beroep op u om tijdens de rapportage momenten met de leerkracht van uw 
kind te spreken. Mocht u absoluut verhinderd zijn, dan kunt u met de leerkracht een andere afspraak 
maken. 
Het rapport bevat veel informatie over de prestaties van uw kind. De leerprestaties staan vermeld, 
maar ook  de sociaal-emotionele ontwikkeling komt aan bod. Vanaf groep 5 worden de ouders samen 
met hun kind verwacht op het rapportgesprek.  
 
Facultatieve rapportagegesprekken 
De rapportagegesprekken in april dragen een vrijwillig karakter. Dat wil zeggen dat de leerkrachten de 
ouders uitnodigen met wie zij een gesprek willen, omdat de ontwikkeling van het kind daar aanleiding 
toe geeft. Wij verwachten u dan op het gesprek. 
Ook kan het zijn dat u behoefte heeft aan overleg met de leerkracht. Dan kunt u gebruik maken van 
de brief die u ontvangt, om aan te geven dat u van de leerkracht een tijdstip voor een gesprek 
verwacht. 
 
4.2 Extra begeleiding   
 
Wij vinden het heel belangrijk dat ieder kind zoveel mogelijk kan werken naar eigen mogelijkheden en 
talenten. Daarbij zoekt de leerkracht steeds opnieuw naar een betekenisvolle context om te zorgen 
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dat kinderen betrokken kunnen zijn bij hun leerproces. Als kinderen daarbij extra hulp nodig hebben, 
organiseren wij die hulp door afstemming te zoeken tussen de mogelijkheden van die leerling, de 
leerkracht, de thuisomgeving en extra hulp. Naarmate een leerling ouder is, krijgt deze een steeds 
grotere  inbreng in het proces van afstemming. 
De leerkracht en intern begeleider voeren 3x per jaar overleg in de leerling/groepsbespreking. Hierin 
worden de leerlingen die extra zorg nodig hebben systematisch besproken. (Voor meer informatie 
verwijzen we graag naar het zorgplan dat op de site te vinden is.) 
Tijdens zo'n overleg worden  a. OPP‟s geëvalueerd (OPP is een ontwikkelingsperspectief, een 

speciaal plan om een kind te begeleiden)                                                                                                   
b. afspraken gecontroleerd   

    c. leerlijnen besproken                                                                            
    d. acties naar ouders vastgesteld. 
 
 
4.3 Extern onderzoek  
 
Als de inspanningen niet helpen, vindt er extra onderzoek plaats bij uw kind. De intern begeleider 
verzamelt alle informatie die aanwezig is en heeft een gesprek met u als ouders.  
De aandachtsgebieden daarbij zijn werkhouding en taakgedrag, leerontwikkeling, sociaal-emotionele 
ontwikkeling en lichamelijke ontwikkeling. Hierna bepaalt de intern begeleider in overleg met u op welk 
gebied er nader (extern) onderzoek nodig is. 
Daarna wordt in overleg met u een plan opgesteld.   
 
 
4.4  De begeleiding naar het voortgezet onderwijs 
 
De Almeerse scholen voor voortgezet onderwijs zijn brede scholengemeenschappen zodat in principe 
alle kinderen er terecht kunnen. Daarnaast bestaan er nog scholen voor voortgezet speciaal onderwijs 
(VSO). 
Op een informatieavond aan het begin van het schooljaar staat in groep 8 het voortgezet onderwijs 
centraal. Rond de jaarwisseling organiseren de scholen voor voortgezet onderwijs allerlei activiteiten 
zoals opendagen en een voorlichtingsavond. Vóór 1 maart moeten de ouders de schoolkeuze hebben 
bepaald. Ouders kunnen hierover met de leerkracht van hun kind praten. De Cito (Entree)toetsen 
kunnen hierbij behulpzaam zijn.  
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5. De leerkrachten 

 
5.1  Vervanging  
 
Ook onze school heeft wel eens te maken met leerkrachten die door ziekte of zwangerschapsverlof 
gedurende een bepaalde periode hun werk op school niet kunnen verrichten. Onmiddellijk na de 
melding gaat de school op zoek naar interne vervangers. Als deze er niet zijn, dan wordt gezocht naar 
externe vervangers. We streven er altijd naar de afwezige leerkracht te vervangen. Incidenteel worden 
de leerlingen verdeeld over de andere groepen. 
 
 
5.2 Stagiaires 
 
Leerlingen van de opleidingsschool voor leraar PABO, de opleiding voor onderwijsassistenten  of 
Sport & bewegen ROC dienen regelmatig op basisscholen te oefenen in het lesgeven of het 
ondersteunen van de lessen. In principe zijn wij bereid daaraan onze medewerking te verlenen. We 
bekijken van jaar tot jaar of wij de mogelijkheid en de capaciteit hebben stagiaires op te nemen. 
 
 
5.3 Scholing van leerkrachten 
 
Het onderwijs is voortdurend in beweging. Er zijn nieuwe inzichten, werkmethodes, etc. waarvan de 
leerkracht zich op de hoogte moet houden. Dit vereist voortdurend scholing. Op school besteden wij 
daar enige studiedagen aan. Op deze dagen is uw kind vrij, dit is in de jaarkalender opgenomen. 
De scholing voor dit jaar is terug te vinden in de operationele doelen die vermeld staan in het 
schoolplan 2015-2019.   
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6.  De ouders 
 
6.1 Ambities 
 
Wij geloven in de kracht van samen. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van iedereen om 
mee te werken aan een schoolomgeving waarin alle kinderen, ongeacht hun achtergronden, herkomst 
of aard, mee kunnen doen, zich goed voelen en hun weg kunnen vinden en waarin niemand zich 
buitengesloten of afgewezen voelt. 
 
De kracht van samen  De ouders / verzorgers 
We streven naar een gelijkwaardige samenwerking in de vorm van partnerschap tussen ouders en 
school. Kinderen ontwikkelen zich beter wanneer professionals en ouders goed contact met elkaar 
hebben en met elkaar samenwerken. Op de Polderhof is in maart 2014 een “Wensen- en 
verwachtingenavond” georganiseerd met professionals en ouders. De wens van alle betrokkenen was 
een verbreding van informeel en formeel partnerschap naar pedagogisch, didactisch en 
maatschappelijk partnerschap. Door een actieve inzet op contact en educatief partnerschap wordt de 
betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind bevorderd. Het is belangrijk dat school 
aansluit bij wat de ouders zelf wensen, weten en kunnen. We willen een doorgaande lijn van school 
en thuis. 

 
 
6.2 De ouderkamer 
 
In de teamkamer worden de maandelijkse koffieochtenden voor ouders met directie georganiseerd. 
Na het groot onderhoud aan de school zal de keuken op de eerste verdieping een multifunctionele 
ruimte worden waar nog meer inhoud aan de ouderkamer gegeven kan worden.   
 
 
6.3 Klassenouder 
 
Elke groep heeft een klassenouder. Een klassenouders is een spil tussen leerkracht en ouders. De 
klassenouder is het aanspreekpunt voor de leerkracht. De taak van de klassenouder kan per groep 
verschillend ingevuld worden. De ouder kan betrokken worden bij de klassenactiviteiten, afhankelijk 
van de wens van de leerkracht.  
Taken die een klassenouder zou kunnen uitvoeren:  

- helpen organiseren bij excursies  
- helpen organiseren bij incidentele gebeurtenissen in de klas  
- begeleiden bij het lezen  
- lokaal versieren voor een feest  
- lokaal inrichten rondom een thema  

Aan het begin van het schooljaar zullen de leerkrachten ouders hierover benaderen. Alle 
klassenouders van de school zijn aan het begin van het schooljaar bekend. 
 

 
6.4  Informatievoorziening aan ouders  
 
Algemeen 
Basisschoolnet 
Basisschoolnet is een online en interactief platform waardoor leerkrachten en ouders effectief met 
elkaar kunnen communiceren. Medewerkers van de school en de ouders van de kinderen krijgen 
toegang tot een beveiligde omgeving binnen Basisschoolnet.nl. Ouders melden zichzelf aan om op de 
hoogte te blijven van alle informatie voor hun kind(eren).  
 
Nieuwsbrief 
Aan het eind van elke week ontvangen de ouders/verzorgers een nieuwsbrief via basisschoolnet. In 
de nieuwsbrief staan wetenswaardigheden en/of data die van belang zijn voor de komende week of 
weken, leuke anekdotes of andersoortige nieuwtjes bestemd voor  kinderen en hun 
ouders/verzorgers.  
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Algemene informatieochtend/-middag 
Aan het begin van het schooljaar nodigen wij u uit om kennis te maken.  
U krijgt informatie die specifiek gaat over de groep waarin uw kind dat jaar zit. Ook heeft u de 
gelegenheid kennis te maken met andere ouders uit de groep. 
Wij vinden het heel belangrijk dat u op de hoogte bent van de gang van zaken in de groep van uw 
kind. Wij stellen uw aanwezigheid dan ook erg op prijs. 
 
Informatie over uw kind 
Ouders worden op verschillende manieren op de hoogte gebracht over de ontwikkeling van hun kind. 
Samen met de ouders zijn we partner in de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. Het is daarom 
van groot belang elkaar goed te informeren en op de hoogte te zijn van alle relevante zaken omtrent 
het kind en de school. Op de Polderhof vindt informatieoverdracht op drie manieren plaats; 

- Tijdens de haal- en brengmomenten. Er is tijd om ouders kort en informeel op de hoogte te 
brengen. Ouders kunnen korte mededelingen doorgeven.  

- Bij een geplande afspraak. Voor vragen of bespreekpunten met betrekking tot de ontwikkeling 
van het kind, de thuissituatie of andere vragen aangaande de persoonlijke situatie, wordt een 
afspraak gemaakt. Deze gesprekken vinden plaats op vraag van de ouders of van de 
leerkracht. Indien nodig sluit de intern begeleider aan bij deze gesprekken. 

- Bij oudergesprekken op basis van de voortgangs/rapportgesprekken. Drie keer per jaar krijgen 
de kinderen een rapport. Dit is een schriftelijke verslaglegging op basis van observatie- en 
toetsgegevens.  De ouders worden aangesproken op hun aanwezigheid.  

 
Voorlichting over het Voortgezet Onderwijs 
In de laatste periode van groep 6 en 7 maken de kinderen de CITO Entreetoets. Deze toets geeft al 
een indicatie voor de richting van het vervolgonderwijs en er wordt een voorlopig advies gegeven. De 
Entreetoets geeft ook een beeld aan welke onderdelen het kind nog kan werken. De leerkracht richt 
het onderwijs hier op in. In groep 8 ontvangen de kinderen in februari het definitief schooladvies dat 
wij voor het Voortgezet Onderwijs geven. Het advies is gebaseerd op de CITO toetsen die we vanaf 
groep 1 twee keer per jaar op ieder vakgebied afnemen, de Entree-toetsen in groep 6 en 7 en 
natuurlijk op onze observaties m.b.t. de motivatie, zelfstandigheid en werkhouding van kinderen.   
In april in groep 8 volgt de CITO Eindtoets.  

 
 
6.5  Inspraak 
Ouders/verzorgers hebben inspraak op aspecten van schoolontwikkeling of -gebeurtenissen via de 
Medezeggenschapsraad en Ouderraad. 
De Polderhof beschikt over een actieve ouderraad (OR) en een kritische medezeggenschapsraad 
(MR). 
Aan het begin van elk schooljaar organiseert de OR/MR een algemene MR/OR vergadering, waar 
verantwoording wordt afgelegd over het afgelopen schooljaar en een blik naar de toekomst geworpen. 
Deze vergadering is openbaar. 

 
De Ouderraad en ouderbijdrage 
Binnen de school is een ouderraad (OR) actief. Zij nemen deel aan het opzetten en uitvoeren van 
feesten en andere activiteiten zoals de Kinderboekenweek, het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, 
diverse (naschoolse) sporttoernooien, de avondvierdaagse, afscheidsfeest groep 8 etc. Voor deze 
activiteiten vragen wij u om een ouderbijdrage. De ouderbijdrage is vrijwillig. We zien graag dat 
iedereen zijn financiële steentje bijdraagt, zodat we de activiteiten voor uw kind(eren) kunnen blijven 
organiseren en bekostigen. De ouderbijdrage wordt geïnd en beheerd door de ouderraad. U ontvangt 
via basisschoolnet informatie over de bijdrage en de betaling. Als uw kind na december op school 
komt dan bedraagt de activiteitenbijdrage een evenredig deel. Eén maal per jaar vindt de 
jaarvergadering van de ouderraad plaats. Alle ouders worden vanzelfsprekend voor deze vergadering 
uitgenodigd.  
 
Hoe geef ik mij op als ouder wanneer ik wil helpen? 
Meedoen is leuk en u leert de school ook van een andere kant kennen. Opgeven kan bij een van de 
ouders van de OR. De leerkracht van uw kind kan u behulpzaam zijn de juiste ouder te vinden. 
 
Medezeggenschapsraad 
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Ouders en leerkrachten kunnen meedenken, meepraten en op sommige punten meebeslissen over 
het beleid van de school via de medezeggenschapsraad (MR). De MR is een wettelijk inspraakorgaan 
met verschillende bevoegdheden die zijn geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). 
Ouders kunnen zich verkiesbaar stellen volgens de procedure die vastgelegd is in het MR-reglement.  
Instemmingsrecht:  
De vertegenwoordigers van de ouders en de vertegenwoordigers van de leerkrachten in de MR 
hebben instemmingsrecht over die zaken die voor hen van belang zijn. Deze zaken zijn in de wet 
opgesomd. Het instemmingsrecht is het recht om in te stemmen met een voorgenomen besluit. 
Concreet betekent dit dat het besluit alleen genomen kan worden als de MR het ermee eens is. De 
MR mag beargumenteerd instemming onthouden. Pas na instemming van de MR wordt een 
verandering of het beleid op het terrein van de in de wet genoemde zaken ingevoerd.  
De volledige MR (ouders en leerkrachten) heeft bijvoorbeeld instemmingsrecht over het schoolplan en 
de schoolgids. De oudergeleding heeft ook instemmingsrecht over bijvoorbeeld de besteding van de 
vrijwillige ouderbijdrage. De leerkrachtgeleding heeft instemmingsrecht op bijvoorbeeld het terrein van 
de formatie of nascholing van de leerkrachten.  
Adviesrecht:  
Op een aantal andere in de wet geregelde terreinen dienen schoolbestuur en de directie advies te 
vragen aan de MR. Bijvoorbeeld over fusieplannen en het aanstellings- en ontslagbeleid van het 
personeel. Het schoolbestuur zal serieus moeten reageren op elk advies dat de 
medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft het advies niet over te nemen.  
De MR op de Polderhof bestaat uit drie ouderleden en drie teamleden en vergadert regelmatig. De MR 
onderhoudt ook contact met de OR. De OR kan de MR (al dan niet op verzoek) van advies voorzien. 
De notulen van de MR zijn voor alle ouders op aanvraag in te zien op school. Benader hiervoor de 
voorzitter van de MR, Marieke van Westerlaak, leerkracht groep 3.   
U kunt de MR per mail bereiken via mr@polderhof.asg-almere.nl 
De MR bestaat in het schooljaar 2015-2016 uit:  
Voorzitter Marieke van Westerlaak (personeelsgeleding)  
Secretaris Kelly Koelman (personeelsgeleding)  
Penningmeester Erik van Leeuwen (oudergeleding, vader van Annabel groep 7) 
Lid Ramona van der Werf (personeelsgeleding)  
Lid Hellen de Meijer (oudergeleding, moeder van Wouter groep 8) 
Lid Annemieke de Vos (oudergeleding, moeder van Noah Praathof I) 
 
 
6.6 Educatief partnerschap met ouders  
 
De Polderhof zet zich in voor educatief partnerschap met ouders. Onder „educatief partnerschap‟ 
verstaan we het proces waarin het team van de Polderhof en de ouders elkaar wederzijds 
ondersteunen en onze bijdrage zoveel mogelijk afstemmen, met het doel het leren, de motivatie en de 
ontwikkeling van de kinderen te bevorderen. 
 
Ouders zijn betrokken bij hun kinderen en leerkrachten zijn betrokken bij hun leerlingen. Kinderen 
ontwikkelen zich beter als leerkrachten en ouders als partners in het leren en ontwikkelen samen 
werken. We zijn tevreden als iedere leerkracht ervoor zorgt dat elke ouder betrokken wordt, kijkend 
naar wat past bij ouder en kind. Hierbij willen we goed aansluiten op de vaardigheden en 
mogelijkheden van ouders, met oog voor de relatie tussen ouder en kind. Wij willen dat iedereen zich 
welkom en veilig voelt en het gevoel heeft erbij te horen. Dit betekent een goed pedagogisch klimaat 
waarin kinderen, teamleden én ouders zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en waarin kinderen 
opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen. Door middel van actief leren benutten we de 
talenten van kinderen, ouders en leerkrachten optimaal.  
 
Voor- en vroegschoolse educatie(VVE) 
Een doorgaande lijn van de voorschool naar de vroegschool is belangrijk voor de ontwikkeling van het 
kind en voor een goede samenwerking tussen de peuterspeelzaal en de school. Een goede 
samenwerking tussen de voorschoolse voorzieningen, de basisschool en de ouders draagt ertoe bij 
dat deze overgang voor het kind soepel verloopt. Het overdrachtsinstrument Peuterestafette vormt 
een onderdeel van deze samenwerking. Het is een uniform hulpmiddel dat bijdraagt aan een 
ononderbroken ontwikkelingslijn van het kind. De basisschool kan direct aansluiten op hetgeen een 
kind al goed kan of waarvoor nog extra aandacht nodig is en kan zo verder werken aan de 
ontwikkeling. Hierdoor wordt de continuïteit in de ontwikkeling van de kinderen gewaarborgd. 

mailto:mr@polderhof.asg-almere.nl
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Het overdrachtsinstrument Peuterestafette is een middel waarmee de pedagogisch 
medewerker haar beeld van de ontwikkeling van een kind kan doorgeven aan de toekomstige 
leerkracht. 
Sinds schooljaar 2015-2016 werken we samen met Kinderdagpaleis La Luna. Onder de naam ‟t Hof is 
de peuterspeelzaal gestart.  

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt ingezet om de ontwikkeling van kinderen te 
stimuleren en onderwijsachterstanden te voorkomen. Op de Polderhof wordt VVE Thuis 

aangeboden aan alle ouders door pedagogisch medewerkers van de Schoor. Ouders worden tijdens 
de maandelijkse bijeenkomsten geïnformeerd over de thema‟s die op school behandeld worden, 
krijgen informatie over de ontwikkeling van kinderen en wisselen ervaringen uit over opvoeden. 
 
Verteltassen 
De Verteltasmethode is een methode die vier belangrijke doelen met elkaar combineert: 
- Ouderparticipatie 
- Ouderbetrokkenheid 
- Taalontwikkeling van kind en ouder 
- Leesbevordering  
De Verteltasmethode versterkt de leesomgeving en de taalontwikkeling van kinderen én hun ouders. 
Door de Verteltasmethode raken ouders meer betrokken bij het onderwijs en er ontstaat een betere 
samenwerking tussen school en gezin. Het middel dat hierbij wordt ingezet is een Verteltas met lees- 
en spelmateriaal. De Verteltassen worden door ouders (en leerkrachten) gemaakt en bedacht en met 
hun kinderen thuis en op school gebruikt.  
Een verteltas is een tas met aantrekkelijke materialen die op verschillende manieren gebruikt kunnen 
worden. Een prentenboek en een daaraan gekoppeld informatief boek vormen de basis van de 
Verteltas. Daarbij wordt spelmateriaal bedacht en gemaakt dat de taalontwikkeling en het leesplezier 
van het kind stimuleert. 
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7.  De resultaten van het onderwijs 
 
De kinderen zitten ongeveer duizend uur per jaar op school. Ze leren heel veel. Bij het ene kind gaat 
dat allemaal wat vlotter dan bij het andere. Na de basisschool gaan ze naar het voortgezet onderwijs. 
Mede aan de hand van de uitslag van de toetsen en het schooladvies kiezen de ouders en de 
kinderen een school. Het afgelopen schooljaar zijn 35 leerlingen doorgestroomd naar het voortgezet 
onderwijs. Hieronder kunt u zien waar onze leerlingen naar toe gegaan zijn. 
Voordat uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat, heeft u de informatieavonden op de verschillende 
scholen en de openhuisavonden kunnen bezoeken. Wij geven geen advies inzake de 
onderwijsinstelling, maar wij zijn altijd bereid u te helpen met de keuze. Wanneer uw kind is 
aangemeld vullen wij een onderwijskundig rapport in, dat we met u en uw kind bespreken. Tevens is 
er een gesprek met de coördinator van de eerste klassen van het voortgezet onderwijs.  
Er is contact tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs om de voortgang van het kind te 
volgen gedurende zijn middelbare schooltijd. Zo volgen we uw kind ook na de basisschool. 
 
Onderwijsresultaten 
Op grond van de laatste CITO  LVS(E)toetsen schooljaar 2014-2015 scoren we voldoende op alle 
beoordelingsindicatoren van de inspectie. 
 
CITO eindscores 
De inspectie van het onderwijs vraagt de scholen om de CITO eindscores te vermelden in de 
schoolgids. Dit om aan te tonen welke resultaten behaald zijn aan het einde van de schoolloopbaan. 
De score op de eindtoets 2015 ligt boven de ondergrens van de scholengroep waar de Polderhof in 
valt. 
Score Eindtoets: 
2015; 534,1 
2014: 530,9 
2013: 530 
 
De begeleiding van kinderen naar het voortgezet onderwijs 
In Almere zijn scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs. Alle scholen bieden vmbo-, havo- 
en vwo-opleidingen aan, met uitzondering van 'Het Groenhorstcollege' in Almere Poort waar vmbo-
groen wordt gegeven. Ieder stadsdeel heeft minimaal één scholengemeenschap. 
 
Schoolkeuze 
Eind oktober is er een  voorlichtingsavond op alle basisscholen. Vanaf november houdt elke 
scholengemeenschap een voorlichtingsavond. Voor de kerstvakantie gaat er een bericht uit naar de 
ouders van de schoolverlaters waarin informatie staat over open huis avonden, data aanmeldingen, 
e.d  
In november krijgen de groep 8 leerlingen een pre-advies formulier, dit formulier is nodig voor de 
aanmelding op de VO school. In februari volgt het definitieve advies. Leerlingen moeten voor 1 maart 
ingeschreven zijn op de VO school. 
Eind januari/begin februari hebben de ouders inzage in de overdracht naar de middelbare school. Dit 
gebeurt met een digitaal systeem: DigiDoor. 
De ouders krijgen een inlogcode waarmee ze thuis kunnen inloggen in DigiDoor en eventueel een 
aanvulling kunnen geven. Eind maart heeft de middelbare school inzage in Digidoor. Er volgt dan nog 
een persoonlijk gesprek met de coördinator van de middelbare school en leerkracht(en) van de 
groepen 8. 
Leer Weg Ondersteunend Onderwijs (L.W.O.O.) 
L.W.O.O. is een onderdeel van het V.M.B.O. (Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs). Het 
L.W.O.O. is gericht op leerlingen die toelaatbaar zijn tot het „gewone‟ voortgezet onderwijs, maar een 
aangepaste manier van werken nodig hebben. Deze wat andere aanpak is nodig vanwege de aanleg, 
het ontwikkelingsniveau en/of de sociale vaardigheden van de leerlingen. Dé L.W.O.O.-leerling 
bestaat niet. Er zijn geen duidelijke grenzen aan te geven tussen wel of geen L.W.O.O.-leerling. Er is 
een gemeenschappelijke verwachting als het over deze leerlingen gaat, namelijk: met extra 
begeleiding en hulp kunnen de meeste van deze leerlingen in het “gewone‟‟ voortgezet onderwijs een 
VMBO- diploma halen. 
Alvorens de leerling op de L.W.O.O.- afdeling wordt geplaatst, moet een toelatingsonderzoek worden 
afgenomen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Passend Onderwijs Almere. 
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Groep 8 schooljaar 2014-2015 
Totaal aantal leerlingen:  
VWO   2  
Havo   15  
VMBO-TL   3  
VMBO-KBL   5 
VMBO-BBL    5  
VSO   2 
OPDC   3 
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8. Regeling school- en vakantietijden 
 
8.1  Schooltijden 
 
Op de Polderhof geldt een continurooster. Alle dagen van de week hebben dezelfde schooltijden nl. 
van 08.30 uur tot 14.00 uur. De kinderen lunchen gezamenlijk in de klas. 
 
We hechten waarde aan de effectieve leertijd. Om 8:20 uur gaan de deuren open.  De lessen starten 
klokslag 8.30 uur. U als ouder heeft de verantwoordelijkheid dat uw kind op tijd op school is.  
 
 
8.2  Leerplicht  
 
Als uw kind vier jaar wordt mag het naar school. Een vierjarig kind is nog niet leerplichtig. Mocht u uw 
kind, om redenen, niet naar school laten gaan, vinden wij het prettig als u de leerkracht hiervan op de 
hoogte stelt.  
Een kind van vijf jaar en ouder is leerplichtig. Er zijn echter gewichtige omstandigheden waarvoor u 
verlof kunt aanvragen. U dient hiervoor een aanvraagformulier verlof in te dienen. Het formulier kan bij 
de directie of administratie van de school verkregen worden.  

 
 
8.3  Afmelden 
 
Ziekmelden 
Het kan zijn dat uw kind niet naar school kan komen, omdat het ziek is. Het is erg belangrijk dat u dit 
aan ons laat weten. Anders missen wij uw kind en maken wij ons ongerust. 
Tussen 8.00 uur en 8.20 uur kunt u de (ziek)melding doorgeven aan school (telefoon: 53 102 71). 
Wanneer een kind niet afgemeld wordt, neemt de leerkracht zo spoedig mogelijk  contact met u op.  
Bij regelmatig te laat komende kinderen nodigt de leerkracht de ouders uit voor een gesprek. 
 
Bezoek aan dokter, tandarts en andere hulpverleners 
Soms komt het voor dat uw kind onder schooltijd naar de dokter, tandarts of andere specialist moet. 
Wij vragen u dringend om deze bezoeken zoveel mogelijk buiten de schooluren te plannen. Hiermee 
laat u uw kind weten dat u naar school gaan belangrijk vindt. 
Als u het goed vindt dat uw kind in de bovenbouw alleen naar huis gaat, moet uw kind zelf op de tijd 
letten en u moet van tevoren de leerkracht schriftelijk informeren over uw toestemming. 
In verband met de veiligheid van uw kind horen wij graag van u als ouder dat uw kind afwezig zal zijn.  
 
 
8.4  Ongeoorloofd verzuim 
  
De directie is verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. In de 
leerplichtwet staat aangegeven dat de directie toestemming voor verlof mag geven (ten hoogste tien 
dagen per schooljaar) als er sprake is van gewichtige omstandigheden. In de wet staat absoluut niet 
dat een leerling recht heeft op tien snipperdagen. Verlof voor 11 schooldagen of meer moet via de 
directie worden voorgelegd aan de leerplichtambtenaar.  
Daarnaast schrijft de wet dat slechts eenmaal per jaar een verzoek ingediend mag worden. Dit 
betekent bijvoorbeeld dat nadien een verzoek voor 2 dagen is ingewilligd, de andere acht dagen 
vervallen. Een aanvraag dient minimaal 3 weken van tevoren ingediend te worden om zeker te zijn 
van een tijdige afhandeling. De eerste 2 weken aansluitend op de zomervakantie mag wettelijk geen 
verlof verleend worden. De gemeente heeft een leerplichtambtenaar aangesteld die controleert of u en 
de school zich aan de leerplichtregels houdt. Een verlofaanvraagformulier kunt u bij de administratie 
verkrijgen.  
We vinden het belangrijk dat uw kind het jaar met de groep afsluit. Daarom verlenen we doorgaans 
geen verlof in de laatste weken vóór de zomervakantie.  
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8.5 Vakanties, vrije dagen en belangrijke data 
 
Vakanties / vrije dagen voor de leerlingen schooljaar 2015-2016 

 
Dinsdag 22 september ‟15 studiedag  
Maandag 19 t/m zo. 25 oktober ‟15 herfstvakantie  
Maandag 09 november ‟15 studiedag  
Vrijdag 18 december ‟15 studiedag  
Maandag 21 december ‟15 t/m zo. 03 januari ‟16 kerstvakantie  
Dinsdag 23 februari „16 studiedag  
Maandag 29 februari t/m zo. 06 maart ‟16 voorjaarsvakantie  
Vrijdag 25 maart ´16 Goede Vrijdag  
Maandag 28 maart ‟16 2e Paasdag  
Maandag 25 april t/m zo. 08 mei ‟16 meivakantie  
Vrijdag 13 mei „16 studiedag  
Maandag 16 mei ‟16 2e Pinksterdag  
Woensdag 06 juli ´16 studiedag  
Vrijdag 15 juli ‟16 studiedag/opruim dag  
Maandag 18 juli t/m zo. 28 augustus ‟16 zomervakantie 
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9. Overige informatie 
 
Aansprakelijkheid 
Schooldeuren zijn zoveel mogelijk gesloten, voor de veiligheid en bescherming tegen diefstal. Wij 
adviseren geen waardevolle spullen mee te laten nemen. Mobiele telefoons moeten worden uitgezet 
tijdens de les. Sieraden worden tijdens gym afgedaan.  
 
Collectieve scholieren ongevallen verzekering 
Alle kinderen die bij ons op school staan ingeschreven zijn onder schooltijd via ons bestuur verzekerd.  
Om de kinderen ook tijdens kampen, excursies en schoolreizen te verzekeren, sluit de ouderraad een 
aanvullende verzekering af. Deze verzekering wordt betaald vanuit de activiteitenbijdrage. 
 
GGD-jeugd gezondheidszorg 
In de groepen 2 en 7 vindt jaarlijks onder schooltijd een preventief gezondheidsonderzoek plaats.  
Ouders krijgen hiervoor een vragenlijst om van tevoren in te vullen en een oproep om tijdens het 
onderzoek op school te komen.  
De vragenlijst gaat over vaccinaties van de kinderen, eerdere ziekten en ongevallen en het 
functioneren van het kind binnen en buiten school.  
Tijdens het onderzoek worden zaken besproken als: het gezichtsvermogen, het gehoor, ontwikkeling 
op het gebied van leren en gedrag en opvoedingsvragen. 
De Polderhof is ook aangesloten bij het OKE-punt in deze wijk. Er hangt bij de ingang van de 
kleuterbouw een uitgebreide display met folders van het OKE-punt. 
 
Groep 8 afscheid  
De laatste maand in groep 8 staat in het teken van het afscheidskamp en de musical. Zo professioneel 
mogelijk staan de kinderen op de planken. Ons uitgangspunt is dat voor ieder kind een passende rol 
te vinden is en ieder jaar blijken er “talenten” bij te zitten! Op de musicalavond bieden wij ouders en 
kinderen de gelegenheid ook afscheid te nemen van alle “oude” leerkrachten.  
 
Groep 8 schoolkamp    
Groep 8 gaat ieder jaar op kamp. Reikhalzend zien de kinderen en leerkrachten ernaar uit. Van 
tevoren worden allerlei kampliederen ingestudeerd, slaapindelingen gemaakt, allerlei spannende en 
gezellige activiteiten bedacht en georganiseerd en de fietsen gekeurd. Dan is het zo ver: bepakt en 
bezakt zwaaien ouders en alle andere kinderen van de Polderhof de kampgangers uit……..  
 
Voor het kamp wordt een vergoeding gevraagd. Als er niet betaald is kan uw kind niet mee op kamp. 
Wij hechten er erg aan dat alle kinderen mee gaan op kamp en zullen indien nodig graag met u een 
oplossing zoeken bijv. in de vorm van een betalingsregeling. 
De kinderen genieten en leren enorm veel van dit avontuur! 
 
Klachtenregeling 
Soms vinden op school gebeurtenissen plaats, waar uw kind of u als ouder problemen mee heeft. De 
school hoort het graag wanneer zoiets zich voordoet en wil vervolgens met u in gesprek gaan om 
samen naar een oplossing te zoeken. Het vinden van een oplossing is niet altijd gemakkelijk en vraagt 
inspanningen van de ouders en van de school. Voor de school heeft een dergelijke aanpak het 
bijkomende voordeel dat in de toekomst zaken wellicht anders aangepakt worden, om de kwaliteit van 
het onderwijs te blijven waarborgen. Wij stellen het dan ook op prijs, wanneer u een klacht in eerste 
instantie kenbaar maakt aan de persoon om wie het gaat. Wanneer een dergelijk gesprek niets oplost, 
kunt u zich wenden tot de directie.  
 
U kunt eventuele klachten ook bespreken met de contactpersonen op uw school. Zij zijn verbonden 
aan de school en kunnen u adviseren hoe en met wie u het beste in gesprek kunt gaan. Mocht ook dit 
niet leiden tot een oplossing, kunt u uw probleem voorleggen aan het bestuur van de school, bij 
voorkeur schriftelijk. Als u dat wilt, kunt u daarbij hulp vragen aan de externe vertrouwenspersoon van 
de school. 
 
Mocht u er niet uitkomen, staat u niet machteloos. U kunt immers op ieder moment een klacht 
indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Ook daarbij kan de externe vertrouwenspersoon u 
helpen. Wel zal de klachtencommissie bij haar uitspraak meewegen of er genoeg moeite is gedaan 
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het probleem op school op te lossen. De procedure bij de klachtencommissie kan lang duren en 
vraagt veel van alle betrokkenen. In veel gevallen is het dan ook beter het niet zo ver te laten komen. 
 
Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken 
is in te zien op onze website. Op aanvraag kunt u kosteloos een afschrift van de regeling krijgen. De 
school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke 
klachtencommissie: de Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC). De LKC onderzoekt de klacht 
en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur 
en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de 
afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing. 
 
De GGD is onze externe vertrouwenspersoon. Het gaat hierbij om meldingen die te maken hebben 
met pesten, seksuele intimidatie, geweld, agressie en discriminatie waarbij kinderen, ouders en/of 
medewerkers betrokken zijn. De GGD is bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur. U kunt 
ook de website raadplegen: www.ggd-flevoland.nl. De GGD is te bereiken op telefoonnummer: 036-
5357300. 
 
De contactpersoon van onze school is Stephanie de Jong. Het indienen van een klacht bij het 
schoolbestuur kan bij de klachtencommissie van Stichting Almeerse Scholengroep, telefoon: 036-
5406363, Postbus 60276, 1320 AH Almere. 
De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD UTRECHT, telefoon 030-
2809590, fax 030-2809591. U kunt ook de website raadplegen www.onderwijsgeschillen.nl of een e-
mail sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl . 
 
Luizencontrole 
Op de Polderhof worden de kinderen na elke vakantie op luizen gecontroleerd. 
We nemen contact met ouders op wanneer een kind luizen of neten heeft en verzoeken onmiddellijk 
te behandelen.  
Wij beschikken over een informatiefolder over het herkennen en behandelen van luizen. Deze geven 
wij mee aan de kinderen als er in de groep luizen zijn geconstateerd.  
Preventief hebben alle leerlingen aan het begin van dit schooljaar een zgn. luizenzak ontvangen. 
 
Schoolfotograaf 
In het voorjaar wordt van alle groepen een foto gemaakt, van ieder kind maakt de fotograaf een 
portretfoto. Het is op één van de dagen dat de fotograaf op school aanwezig is mogelijk een 
broertje/zusje-foto te laten maken.  
 
Schoolreis 
De groepen 1 en 2 gaan het ene jaar op schoolreis en het andere jaar vieren de groepen een 
eindfeest op school. 
De groepen 3 t/m 7 gaan ieder jaar op schoolreis. 
We organiseren deze schoolreisjes vanuit de volgende uitgangspunten: 
- Het moet een echte feestdag voor de kinderen zijn! 
- De kosten moeten redelijk zijn en in principe voor alle ouders betaalbaar. 
- Veiligheid staat voorop. 
We vinden het erg belangrijk dat alle kinderen meegaan. 
 
Ook is er de traditionele feestmaaltijd voor alle achtste groepers, als gezellige afsluiting van 8 jaar 
Polderhof.  
 
Stoeltje passen 
Aan het einde van het schooljaar  gaan de kinderen al een keer “stoeltje passen” bij hun nieuwe 
leerkracht. Zij maken kennis met hun nieuwe meester of juf. 
Als de kinderen uit verschillende groepen komen,  maken zij op deze dag ook kennis met hun nieuwe 
klasgenootjes. Er is tijdens deze activiteit een speciaal, feestelijk programma. 
 
Video en foto’s  
Gedurende het schooljaar kan het voorkomen dat uw kind gefotografeerd of gefilmd wordt, spontaan 
of gepland. De foto‟s worden bijvoorbeeld gebruikt voor de eindpresentatie van het thema of op 
basisschoolnet geplaatst. Het is ook mogelijk dat de foto‟s en filmpjes voor interne scholing en/of 
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social media gebruikt worden. Uiteraard nooit zonder uw toestemming. Als u hier bezwaar tegen heeft, 
dan dient u dit aan te geven bij de leerkracht. Om onduidelijkheden of misverstanden te voorkomen, 
zullen we het al dan niet verlenen van toestemming hiervoor per schooljaar 2015-2016 in het 
inschrijfformulier opnemen.   
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10.  Namen en adressen 
 
Openbare basisschool "De Polderhof"   
Buitenhof 93            
1354GR Almere 
tel.: 036-5310271      
e-mail adres: directie@polderhof.asg-almere.nl 
www.polderhof.asg-almere.nl 
Directeur: Karin Draisma 
 
 
Clusterdirecteur 
Marten Muis 
Postadres: zie bevoegd gezag 
 
Bevoegd gezag 
Almeerse Scholen Groep 
Randstad 20-31 
1314 BC Almere  
 
Postbus 60276 
1320 AH Almere 
Telefoon 036 540 63 63 
 
Inspecteur van het basisonderwijs    
info@owinsp.nl       
www.onderwijsinspectie.nl     
        
Meldpunt vertrouwensinspecteur:    
099-1113111 
 
Leerplichtambtenaar 
Gemeente Almere afd. DMO 
Postbus 200 
1300 AE Almere 
Telefoon: 036-5399911 
 
Jeugdgezondheidszorg GGD Flevoland   
Boomgaardweg 4      
1326 AC Almere      
tel.: 036-5357300      
        

Praatmaatgroep 
Telefoon: 06 22808129 
 
Passend Onderwijs Almere  
Bezoekadres 
Louis Armstrongweg 120 
1311 RL Almere 
Telefoon 036 76 70 200 

Postadres 
Postbus 10130 
1301 AC Almere 

 


