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WELKOM 

 
Beste ouders en belangstellenden. 
 
Voor u ligt de informatie-/schoolgids 2017-2018, waarin wij u informeren over de dagelijkse gang van zaken op 
Sterrenschool Het Universum. 
Een groot deel van de dag vertrouwt u uw kind toe aan de school en daarom is het erg belangrijk om voor uw 
kind met veel zorg een school te kiezen.  
Sterrenschool Het Universum is één van de 50 scholen, zowel primair als voortgezet onderwijs van de Almeerse 
Scholen Groep.  
De school is gesitueerd in de wijk Nobelhorst en is gericht op de ontwikkeling- en onderwijsbehoefte van 
kinderen van 0 tot 13 jaar.  
Het Universum is een school waar kinderen vanaf  hun eerste levensjaar tot en met de overgang naar het 
voortgezet onderwijs zich optimaal kunnen ontwikkelen door een aanbod van onderwijs en opvang op maat. 
 
In deze schoolgids kunt u lezen hoe wij op Het Universum deze gedachte vormgeven in ons onderwijs en vindt 
u praktische informatie zoals bijvoorbeeld informatie over de leerplicht, schooltijden of gym. In het afgelopen 
jaar hebben wij verschillende wensen- en verwachtingenavonden georganiseerd met ouders en 
belangstellenden. De input van ouders en belangstellenden hebben wij verwerkt in deze schoolgids.  
Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. 

Wilt u uw kind aanmelden of meer informatie over de school, stuur dan een mail naar Yvonne Penne, directeur 
van het Universum via directie@universum.asg.nl. 

 

U kunt Sterrenschool Het Universum ook volgen via:  

 Twitter: @universumAsg 

 Facebook IKC Het Universum.  

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Yvonne Penne                                                 Directeur Sterrenschool Het Universum. 

Poonam Ramsanjhal                                      Directeur Kinderopvangorganisatie Sterrenrijk.   

 

 

  

mailto:directie@universum.asg.nl
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Wat is een Sterrenschool?  

Het concept van een Sterrenschool is een moderne klantgerichte school die wordt opgebouwd rond vijf sterren 
(speerpunten). Juist omdat een Sterrenschool een maximale verbinding aangaat met de buurt en haar 
bewoners past de school zo goed bij de wijk Nobelhorst. School is niet de enige plek waar kinderen leren hoe 
de wereld in elkaar zit. Door school, gezin en buurt samen te brengen, bouwt Sterrenschool Het Universum aan 
een leefwereld waarin kinderen in de volle breedte kunnen leren en ontwikkelen, samen met gezinsleden en 
buurtbewoners. Nobelhorst is een  ´groene` participatiewijk; de school werkt samen met ondernemers, 
kunstenaars, de boswachter, en bewoners van de wijk. In de middagen worden er workshops georganiseerd 
waarbij de hulp van deze participanten een meerwaarde kan hebben voor ons onderwijs.  

 BASIS TAAL, REKENEN, LEZEN; nadruk op taal-, reken- en leesonderwijs. 
 MAATWERK:  Individuele leerlijn, maatwerk de gepersonaliseerde leerreis met ondersteuning d.m.v. 

ICT. 
 FLEXIBEL:  De ruime openingstijden van 7:00 uur tot 19:00 uur. 
 SAMEN:  Verregaande integratie tussen school, kinderopvang en naschoolse activiteiten. Er wordt 

vanuit een pedagogisch kader samen gewerkt aan een doorgaande lijn.  
 OMGEVING: De binding tussen school en buurt.  

 

Gaandeweg zullen de sterren de komende jaren  worden ingevuld. 

De geldstromen van het onderwijs en de opvang zijn vooralsnog gescheiden. Omdat dit het geval is, noemen 
we de kinderopvang binnen Het Universum; Sterrenrijk. 

Sterrenschool Het Universum werkt samen met kinderopvangorganisatie Sterrenrijk die in de school is 
gesitueerd. Kinderen zijn welkom vanaf 3 maanden tot 13 jaar. In een doorgaande lijn begeleiden wij de 
kinderen vanuit een gedeelde visie en een pedagogische aanpak.  Alle kinderen worden begeleid door een 
team van pedagogisch medewerkers, leerkrachten en vakspecialisten.  

 

SAMENWERKENDE PARTIJEN   
Almeerse Scholen Groep (ASG) is opdrachtgever en eindverantwoordelijk voor Het Universum. De ASG 
financiert de inrichting en exploitatie van de school. De directie van deze school voert de dagelijkse leiding over 
Het Universum. Kinderopvang Sterrenrijk is een kinderopvang organisatie voor kinderdagopvang, voorschoolse 
en naschoolse opvang en voorschool (peuterspeelzaal) Sterrenrijk is gevestigd in het gebouw van het 
Universum.   

Campus Nobelhorst: 

Dit schooljaar (2018-2019) is de ecologische school De Verwondering gestart. De komende jaren wordt er 
gebouwd aan een gebouw voor deze school. Samen met kinderopvangorganisatie Sterrenrijk vormen Het 
Universum en De Verwondering Schoolcampus Nobelhorst.  In gezamenlijkheid worden het komende jaar 
projecten georganiseerd en vindt er maandelijks overleg plaats over verschillende activiteiten. Dit jaar zullen 
kinderen van de beide scholen participeren in het project Tiny Forest 
en wordt er aan het einde van dit schooljaar een Campusfeest 
georganiseerd.  
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MAATWERK 

Een van onze sterren is onderwijs op maat.   

Een gepersonaliseerde leer-reis voor ieder kind met behulp van ICT. 

Als een kind niet leert zoals wij lesgeven, moeten we gaan lesgeven zoals het kind leert. Dit vraagt van 
leerkrachten en pedagogisch medewerkers empathie, belangstelling voor de leerling en verwondering over het 
unieke van ieder individu. Uitgaan van verschillen in plaats van omgaan met verschillen.  

Uitgaan van verschillen houdt in dat we een kind echt zien als een uniek wezen in ontwikkeling. Elk mens is 
ergens goed in en het is de kunst om dat te ontdekken. De innerlijke kracht wordt dan aangesproken en 
talenten en kwaliteiten worden versterkt. Door een kind op maat onderwijs en begeleiding te bieden, is het 
beter in staat zich te ontwikkelen tot een voor hem of haar optimaal niveau. De samenleving en de omgeving 
van kinderen verandert. Het is noodzakelijk om in de leeromgeving van kinderen aan te sluiten bij die 
veranderingen. De toepassing van ICT in het dagelijks leven van kinderen is daarbij het meest in het oog 
springend. De Sterrenschool  wil aansluiten bij deze ontwikkeling. Door gebruik te maken van E-learning en ICT 
wordt een digitale leeromgeving gecreëerd, waardoor het onderwijs steeds meer maatwerk wordt met voor elk 
kind een eigen leerroute. Dit betekent niet dat kinderen individueel onderwijs krijgen, kinderen ontwikkelen 
zich binnen verschillende stamgroepen waarbij het leren samenwerken en ontdekkend leren een plek krijgen. 
Bindende elementen zijn respect voor elkaar en de omgeving. In een driehoeksverhouding tussen kind, ouder 
en coach wordt het kind geholpen om zijn doelen te behalen en talenten te ontwikkelen. Digitaal leermateriaal 
ondersteunt  een rijke leeromgeving  die aansluit bij de leef- en beleefwereld van kinderen.  

Het Universum staat voor goed en gestructureerd onderwijs. Om dit te kunnen vormgeven maken wij gebruik 
van verschillende methodieken. In dit hoofdstuk lichten wij deze toe.  

MEDIAWIJSHEID 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen goed hun weg weten te vinden op het internet, betrouwbare informatie 
kunnen selecteren en deze informatie om te kunnen  zetten in kennis.  Bewust, kritisch en actief inzetten van 
alle beschikbare media om ervoor te zorgen dat je optimaal kunt deelnemen aan de wereld om je heen. 

Bij mediawijsheid gaat het niet (alleen) om technische vaardigheden maar in brede zin om competenties 
(kennis, vaardigheden en attitudes) als informatieverwerking, begrip en zelf inzicht (reflectie). Ook het 
vermogen om door het inzetten van media zelfstandig problemen op te lossen of nieuwe creatieve 
toepassingen te ontwikkelen, hoort hierbij. 

21ST CENTURY SKILLS 

Naast cognitie worden vaardigheden als samenwerking, creativiteit, ICT-geletterdheid en communicatie steeds 
belangrijker in de maatschappij. Deze 21st Century Skills worden in het onderwijs steeds belangrijker. 
Leerlingen krijgen opdrachten waarbij ze samen kunnen werken en creatief aan de slag kunnen, of waarbij een 
kritische houding wordt gevraagd en een beroep gedaan wordt op hun probleemoplossend vermogen.  

Op Sterrenschool Het Universum kijken wij naar talenten van zowel leerlingen, ouders als teamleden. Wij 
stimuleren het dat leerlingen hun talent verder blijven ontwikkelen, niet alleen op het gebied van 
basisvaardigheden rekenen, taal  en lezen maar ook in de 21st Century Skills en op het gebied van creatieve 
vakken. Zo heeft ieder kind wel een talent in zich. Wij maken ook graag gebruik van de talenten van ouders. 
Ouders die het leuk vinden om vanuit hun werk, hobby of een interesse een workshop te geven aan kinderen 
zijn van harte welkom. Een voorbeeld van workshops voor ouders: voorlichting over gezonde voeding, 
appelmoes maken, pepernoten bakken, media wijsheid lessen, handvaardigheid, workshops n.a.v. thema’s 
zoals beroepen,  danslessen etc.  
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PEDAGOGISCH KLIMAAT 

Op Sterrenschool Het Universum verblijft uw kind in een vertrouwde omgeving tot aan het moment dat hij of 
zij de basisschool verlaat.  Kinderen moeten met plezier naar school gaan. Dit is een voorwaarde om tot leren 
te komen. Deze veiligheid vinden wij erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Er zijn schoolafspraken 
nodig om tot een veilige schoolcultuur te komen. Deze schoolafspraken vertalen zich in normen en waarden. 
De schoolafspraken gelden voor kinderen, ouders en teamleden van Het Universum. 

ADIM (ACTIVERENDE DIRECTE INSTRUCTIE MODEL) 

De dagelijkse instructie wordt gegeven volgens het Activerende Directe Instructie Model ADIM, (Activerende 
Directe Instructie Model) Belangrijke punten hierbij zijn o.a. dat het doel van de les met de kinderen wordt 
besproken, zodat zij weten waar zij naartoe werken, de instructie wordt  op maat gegeven en na iedere les  
wordt er met de kinderen geëvalueerd of het doel is behaald en hoe de les is verlopen wat betreft 
samenwerking, zelfstandigheid etc.  

GIP (GROEPS- EN INDIVIDUEEL PEDAGOISCH EN DIDACTISCH HANDELEN) 

GIP staat voor Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen. Dit ondersteunt het ADIM 
met behulp van bijvoorbeeld hulpkaartjes voor de kinderen. Wanneer een leerling de leerkracht nodig heeft 
draait de leerling zijn/haar kaartje op rood en zal de leerkracht op een bepaald moment langskomen. Hiermee 
voorkom je dat kinderen uren met hun vinger in de lucht “hangen”. Ook hangt er een soort stoplicht op het 
bord. Bij rood mag je de leerkracht niet storen, bij groen wel. Dit om de extra begeleiding aan kleine groepjes 
mogelijk te maken. 

HGW (HANDELINGSGERICHT WERKEN) 

Handelingsgericht Werken is een systematische manier van werken waarbij het onderwijsaanbod afgestemd 
wordt op de basisbehoeften en onderwijsbehoeften van ieder kind. Er wordt gekeken naar wat een kind nodig 
heeft om een bepaald doel te kunnen bereiken. De centrale vraag is: Wat vraagt het kind aan ons? Welke 
benadering, aanpak, ondersteuning, instructie etc. heeft het nodig? kind kenmerken worden vervolgens 
vertaald naar onderwijsbehoeften. Uiteraard gebeurt dit in samenwerking met ouders. 
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METHODES 

Wij werken thematisch volgens de methode Alles in één. Dit is een methode voor thematisch, samenhangend 
onderwijs, waarbij zaakvakken, expressie, taal, techniek, cultuur -  en meer-  in logische samenhang aan bod 
komen. De lesstof wordt geïntegreerd rondom een thema (school breed) aangeboden waarbij de kinderen 
leren hun opgedane kennis en vaardigheden toe te passen in nieuwe situaties. 

Ook betekenisvol leren krijgt een grote plek in ons onderwijs. Dit betekent dat lesstof in een context wordt 
geplaatst die herkenbaar en betekenisvol is voor leerlingen. Zo leren kinderen hoe zij vaardigheden kunnen 
toepassen in het dagelijks leven.  

 

 

Leerlingen hebben individueel beschikking over een iPad. In de praktijk betekent het dat de leerling instructies 
krijgt van leerkrachten in verschillende instructiemomenten/workshops.  

Deze instructies volgt de leerling op zijn/haar eigen niveau. Tijdens de coachgesprekken wordt er samen met 
het kind, de ouders en leerkracht besproken aan welke doelen het kind de komende periode gaat werken, 
welke instructies het kind nodig heeft en worden de resultaten geëvalueerd. De instructies/workshops zijn op 
vastgestelde momenten. Leerlingen gebruiken de iPad met verschillende onderwijskundige apps om zelfstandig 
lesstof te oefenen en te verwerken. Buiten schooltijd (virtueel) kunnen leerlingen met behulp van de iPad altijd 
verder werken als dat nodig is of als zij dat graag willen. Ook hebben wij nog bibliotheek/lees boeken en 
projectboeken van de methode Alles in één, op school. 

 
Samen met bibliotheek Almere  en enthousiaste “Bieb-ouders”   is er een prachtige bibliotheek ingericht.  
De kinderen van de groepen 3 t/m 7 kunnen wekelijks op verschillende momenten  een boek lenen.  Op deze 

momenten zijn er  hulpouders aanwezig die de kinderen bijstaan bij 
het uitzoeken van de boeken en het invoeren in de 
schoolbibliotheek. 
Elk schooljaar wordt de bibliotheek verder uitgebreid. 
 
In alle groepen wordt er elke dag een half uur gelezen. (Duo lezen 
en/of stil lezen). 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen plezier hebben in het lezen 
van boeken. Dit bevordert de algemene ontwikkeling, woordenschat 
en begrijpend lezen.  
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HET TEAM  

Binnen Sterrenschool  het Universum zijn er medewerkers die gespecialiseerd zijn in het onderwijs en 
medewerkers die gespecialiseerd zijn in de kinderopvang. De medewerkers vormen samen een team. Het team 
wordt begeleid door de leidinggevenden. De directieleden zorgen er samen voor dat de aansluiting optimaal is. 

DIRECTIE 

De directie  Yvonne Penne draagt zorg voor de algemene leiding van Sterrenschool Het Universum. 

DIRECTIE KINDEROPVANG 

De directie Nisha Sharma draagt zorg voor de geldstromen van de Kinderopvang. De directie Poonam 
Ramsanjhal zorgt voor de dagelijkse aansturing binnen de Kinderopvang. Tevens zorgt zij samen met de directie 
van school  voor het waarborgen van de doorgaande lijn.  

PEDAGOGISCH MEDEWERKERS  

 
Kinderopvang Sterrenrijk biedt opvang aan van 0 tot 13 jaar. De opvang is onderverdeeld in de dagopvang en 
buitenschoolse opvang (BSO). 
Voor elke groep zijn er meerdere pedagogisch medewerkers. Na gelang de groei komen er pedagogisch 
medewerkers bij.  
 
Op de website van kinderopvangorganisatie Sterrenrijk vindt u een overzicht van de pedagogisch 
medewerkers, flex medewerkers, HBO coaches, administratieve medewerker(s) en managers. Via deze website 
kunt u uw kind(eren)aanmelden voor het kinderdagverblijf. Er wordt dan contact met u opgenomen om een 
intakegesprek af te spreken.   

INTERN BEGELEIDER 

Marcelien en Lianne zijn werkzaam als intern begeleider. Zij werken op groepsniveau en hebben veel contact 
met de leerkrachten en ouders.  Zij zijn  verantwoordelijk voor de zorgstructuur op school; geven leerkrachten 
ondersteuning bij de inhoudelijke organisatie van de zorg rond leerlingen en hebben veel contact met ouders 
en instanties die daarbij betrokken zijn. Lianne is dit schooljaar internbegeleider  voor de groepen: Pluto, (1/2) 
Mercurius (2/3) Venus 3/4 , Aarde (4/5), Uranus (5/6) en niveau groep 6 van Saturnus. 

Marcelien is de internbegeleider voor de  groepen, niveaugroep 7 van Saturnus en Jupiter (groep 7/8) 
Daarnaast zal Marcelien Unema de directie ondersteunen en directietaken op zich nemen.  

LEERKRACHTEN  

Voor elke stamgroep is er een leerkracht. Na gelang de groei komen er leerkrachten bij. Juf Jolanda, Karla, 
Miranda, Leidy, Liselot, Liesbeth en Ingeborg zijn verantwoordelijk voor de onderbouw. Juf Sietske, Monique, 
Corina en Karin zijn  verantwoordelijk voor de middenbouw. Meester Gerard, juf Anne-Charlotte en juf Sonja 
zijn verantwoordelijk voor de bovenbouw.  Meester Bjorn en juf Maxime zijn  werkzaam als vakleerkracht 
bewegingsonderwijs. Op maandag, dinsdag en vrijdag verzorgen zij de gymlessen voor alle groepen.  

ONDERWIJSASSIST 

Lindsey, Jessica, Trijntje en Angela werken als onderwijsassistent binnen de school. Zij ondersteunen de 
leerkrachten en kinderen in de groep en op de leerpleinen.  Daarnaast is juf Lindsey ICT-coördinator en 
coördineert juf Jessica de activiteiten commissie.  
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ADMINISTRATIE 

Op maandag, dinsdag en donderdag is Marian van de Berg werkzaam bij ons op school. Zij verzorgt de 

administratie.  

VERVANGING 

Bij ziekte of afwezigheid van de medewerkers van Sterrenrijk wordt in alle gevallen door kinderopvang 
Sterrenrijk voor vervanging gezorgd. Alle vervangers zijn gekwalificeerd en bezitten over de juiste VOG. 
Vervanging zal ten eerste binnen het eigen personeelsbestand gerealiseerd worden. Binnen de kinderopvang 
zijn er twee medewerkers met een PABO diploma. Zij zullen in eerste instantie de vervanging realiseren.  

Bij het basisschooldeel kan er gebruik gemaakt worden van een vervangingspool van ASG.  Invallers zijn niet 
altijd bekend met onze school, waardoor ze mogelijk een vraag van ouders niet direct kunnen beantwoorden.  

BEDRIJFSHULPVERLENING 

Het Universum heeft voldoende BHV-ers. De medewerkers van de kinderopvang hebben allemaal een EHBO 
diploma. BHV-ers bieden eerste hulp, beperken en bestrijden brand en organiseren een eventuele ontruiming 
in geval van nood. Ieder jaar is er een  ontruimingsoefening om ervoor te zorgen dat iedereen weet wat er van 
hem/haar verwacht wordt. Jaarlijks vindt er bijscholing plaats. 

DE GROEPEN 

 

KINDEROPVANG 

De kinderopvang is onderverdeeld in dagopvang en buitenschoolse opvang. 
Op de website van kinderopvangorganisatie Sterrenrijk vindt u een overzicht van de pedagogisch 
medewerkers, flex medewerkers, HBO coaches, administratieve medewerker(s) en managers. Via deze website 
kunt u uw kind(eren aanmelden voor het kinderdagverblijf. Er wordt dan contact met u opgenomen om een 
intakegesprek af te spreken.   

 

DAGOPVANG 

Op onze kinderopvang worden kinderen in de leeftijd van 10 weken tot 4 jaar opgevangen. U kunt uw kind 
vanaf 07.00 uur tot 19.00 onderbrengen in een veilige en verantwoorde omgeving, onder begeleiding van 
professionele leidsters. De kinderopvang is van maandag t/m vrijdag geopend. De opvang wordt aangeboden 
tussen 07.00 uur -19.00 uur. Vanuit onze pedagogische visie bieden wij alle kinderen vanaf 2 jaar voorschoolse 
educatie aan om bij te dragen aan een goede start op de basisschool. Dagopvang wordt aangeboden op 
dezelfde locatie waar ook het peuterspeelzaalwerk wordt aangeboden. Beide voorzieningen worden in aparte 
lokalen aangeboden. Wij werken met homogene groepen.  
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DE BABYGROEP: DE STERRETJES 

Op onze babygroep worden kinderen in de leeftijd van 10 weken en 1 jaar opgevangen. De babygroep is 
ingericht voor deze leeftijd. Het ritme van thuis wordt aangehouden. Sterrenrijk heeft 3 babygroepen. Een 
babygroep bestaat uit 4 baby’s. De groepen worden begeleid door vaste babyleidsters.   

DE DREUMESGROEP: DE ZONNETJES 

Op onze dreumesgroep worden kinderen in de leeftijd  tussen 1 jaar en 2 jaar opgevangen. De dreumesgroep 
begint met het aanleren van een dagritme. In de dreumesgroep wordt er een start gemaakt met thematisch 
werken. Sterrenrijk heeft 3 dreumesgroepen. Een dreumesgroep bestaat uit 5 dreumesen.  De groepen worden 
begeleid door vaste dreumesleidsters. 

DE PEUTERGROEP: DE MAANTJES  

Op onze peutergroep worden kinderen in de leeftijd tussen 2 en 4 jaar opgevangen. Essentieel in de 
peutergroep is het aanbieden van VVE en de doorgaande lijn naar het basisonderwijs. Sterrenrijk heeft 2 
peutergroepen. De peutergroepen bestaan elk uit 8 peuters. De kinderen worden begeleid door vaste 
peuterleidsters die nauw samenwerken met de leerkrachten van de onderbouw van Het Universum. Het 
peuterlokaal bevindt zich ook naast de kleuterklassen.  

In de pedagogische werkplannen zijn de werkwijzen beschreven. 

 

BUITENSCHOOLSE OPVANG DE ASTRONAUTEN.  

Op onze BSO-groep worden de kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar opgevangen. BSO wordt aangeboden 
buiten de schooltijden. De kinderen kunnen voor schooltijd, na schooltijd, tijdens studiedagen en vakanties bij 
de BSO terecht.  

VOORSCHOOLSE OPVANG 

De voorschoolse opvang is van 07.00 uur tot 08.30 uur. Om 07.30 krijgen de kinderen die aanwezig zijn een 
ontbijt aangeboden. Wij ontbijten tot 08.00 uur.  

NASCHOOLSE OPVANG 

Na schooltijd komen de kinderen bijeen in de verschillende ruimtes. De onderbouw op de begane grond en de 
bovenbouw op de 1e verdieping. Na een gezamenlijk welkom zijn er diverse ontspanningsmogelijkheden in 
verschillende ruimtes. In het pedagogisch werkplan BSO leest u meer over de verschillende aangeboden 
activiteiten. 

OPVANG OP MAAT 

Bij kinderopvang Sterrenrijk kunt u kiezen uit verschillende pakketten. Dit geldt zowel voor de dagopvang als 
voor de buitenschoolse opvang. Zo kunt u kiezen uit 3 verschillende pakketten: 

 40 weken pakket (alleen tijdens schoolweken) 

 48 weken pakket (exclusief 3 weken vakantieopvang) 

 51 weken pakket (opvang gedurende het hele jaar) 
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KINDEROPVANG TOESLAG 

Als u als ouder werkt, studeert of een uitkering ontvangt en zorg voor kind(eren) combineert, heeft u mogelijk 
recht op een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang. Deze tegemoetkoming heet de, 
Kinderopvangtoeslag. Voorwaarden voor het recht op deze kinderopvangtoeslag is dat uw kind opgevangen 
wordt bij een geregistreerde opvangorganisatie. Sterrenrijk is geregistreerd in het landelijk register 
kinderopvang en voldoet dus aan alle eisen die daaraan gesteld worden.  

Meer informatie kunt u vinden op www.toeslagen.nl. Hier kunt u ook de hoogte van uw recht op 
kinderopvangtoeslag berekenen en de toeslag ook daadwerkelijk aanvragen. Uiteraard kunt u ook contact 
opnemen met onze administratie.  

UURTARIEF 

Kinderopvang Sterrenrijk hanteert verschillende pakketten. Het uurtarief verschilt per pakket. Na een 
intakegesprek stellen wij een offerte op. In deze offerte wordt het uurtarief wat hoort bij het pakket benoemd. 

 KINDEROPVANG  

U kunt uw kind aanmelden voor kinderopvang vanaf het moment dat u weet dat u zwanger bent. Dit kunt u 
doen door middel van het invullen van het inschrijfformulier. Dit formulier is te downloaden via de website . 
Zodra het inschrijfformulier ontvangen is, wordt uw kind ingeschreven en ontvangt u een schriftelijke 
bevestiging. 

 

BASISONDERWIJS 

STAMGROEP 

Sterrenschool Het Universum werkt met verschillende stamgroepen binnen het basisonderwijs. De leerlingen  

zijn ingedeeld in stamgroepen onderbouw, middenbouw en bovenbouw.  Elke leerling heeft zijn/haar eigen 

leerkracht/coach. In de stamgroep starten de kinderen de dag, hebben kinderen pauze en gym en vieren 

kinderen vieringen, en worden er activiteiten zoals excursies e.d. georganiseerd rondom de thema’s.  

KLEUTER/PEUTERGROEP 

Door de start van de peuter- en kleutergroep wordt meegegaan met de ontwikkelingen die landelijk ingevoerd 
worden. Op dit moment heeft de voorschoolse periode van kinderen veel aandacht. De peuter/kleutergroep is 
bedoeld om kinderen van 2 tot 4 jaar alvast kennis te laten maken met het leren op school. De kinderen 
worden op een evenwichtige manier bij bepaalde activiteiten samengevoegd. Dit betekent dat op de peuter- 
en kleutergroep een vaste pedagogisch medewerkster en een leerkracht staat. De kinderen zijn niet de gehele 
dag samen. Tijdens werkmomenten worden de werkgroepen die passen bij de taak/opdracht, samen gesteld. 
In het pedagogisch werkplan van Sterrenrijk wordt dit nader toegelicht.  

ONDERBOUW: PLUTO ABCD 

Wij kijken naar de kinderen en proberen ons onderwijs af te stemmen op het ontwikkelingsniveau van het kind. 
Kinderen worden dus niet ingedeeld in groep 1 of 2 maar krijgen het onderwijsaanbod wat bij hen past. De 
kinderen leren o.a. door samen te spelen in de verschillende hoeken, zoals de leeshoek, taal/schrijfhoek, bouw- 
en constructiehoek,  de poppenhoek, de zand- en waterhoek, de teken- en schilderhoek, de knutselhoek, de 

http://www.toeslagen.nl/
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computerhoek, de rekenhoek, de woordenschathoek, de spelletjes- en puzzelhoek. Dit gebeurt aan de hand 
van een thema die aansluit bij de thema´s van de midden/bovenbouw .  

Vanaf de peuters wordt er gewerkt met Inzichtelijk: De doelen van inzichtelijk staan centraal in de groepen.  

De afgelopen jaren is er sprake van veel nieuwe ontwikkelingen, zowel in de peuterspeelzalen als in het 
onderwijs. Termen als HGW, OGW, groepsoverzichten, handelingsplannen, groepsplannen, (onderwijs-
)behoeften en afstemming zijn niet meer weg te denken. In de peuterspeelzalen en op scholen wordt hard 
gewerkt aan het implementeren van deze punten in hun dagelijkse aanbod en aanpak. Inzichtelijk biedt 
leidsters en leerkrachten een kapstok voor een goed aanbod dat met plezier wordt gegeven. Inzichtelijk 
ondersteunt bij het beter registreren/ administreren, zicht krijgen op de doorgaande leerlijnen en het 
doelgerichter werken. Hierbij moet de kracht van het spelenderwijs en betekenisvol leren niet verloren 
gaan. (uit: www.inzichtelijkonderwijs.nl ) 

ONDERBOUW MERCURIUS 

In  stamgroep Mercurius zitten de kinderen die in het traditionele onderwijs in groep 2 en 3 zitten. De kinderen 

die gestart zijn met leesonderwijs volgen instructies van  Veilig Leren Lezen(KIM versie) en voor rekenen 

werken ze met de methode Wereld in getallen. De niveaugroep 2 kinderen het zelfde aanbod krijgen als de 

kinderen van Pluto (zie hierboven de uitleg). 

MIDDENBOUW: MARS, VENUS. 

In de middenbouw zitten de kinderen die binnen het traditioneel onderwijs  in de groepen 3 en 4  zouden 
zitten. Deze kinderen zitten nu samen in een stamgroep. De instructies worden op verschillende niveaus 
aangeboden. Vanaf niveau groep 4 wordt er gewerkt met Snappet. Het kiessysteem is in ontwikkeling. In de 
coachgesprekken worden de doelen voor de komende periode samen met het kind, de ouders en de 
leerkracht/coach gepland.  

MIDDENBOUW: AARDE EN NEPTUNUS EN URANUS 

In de middenbouw zitten de kinderen die binnen het traditioneel onderwijs in de groepen 4 en 5 en 6 zouden 
zitten. Deze kinderen zitten nu samen in een stamgroep.  De instructies worden op verschillende niveaus 
aangeboden. Wij werken ernaar toe dat de kinderen doormiddel van een kiessysteem op hun iPad de juiste 
instructie/workshop kunnen kiezen die past bij hun leervragen. Vanaf niveaugroep 3 (halverwege het 
schooljaar)  wordt er gewerkt met Snappet. Het kiessysteem is in ontwikkeling. Tijdens de coachgesprekken 
worden de doelen voor de komende periode samen met het kind, de ouders en de leerkracht-coach gepland.  
 

BOVENBOUW: SATURNUS EN  JUPITER 

In de bovenbouw zitten de kinderen die binnen het traditioneel onderwijs in de groepen 7 en 8 zouden zitten. 
Deze kinderen zitten nu samen in een stamgroep. De instructies worden op verschillende niveaus aangeboden. 
De kinderen werken aan een portfolio en er wordt gewerkt met Snappet en Alles in 1. Vanaf groep 6  wordt er 
Engels gegeven en zijn presentaties/Keynotes/Prezi e.d.  een onderdeel van het thematisch werken. Tijdens de 
coachgesprekken worden de doelen voor de komende periode samen met het kind, de ouders en de 
leerkracht-coach opgesteld, geëvalueerd en gepland.  
 

 

 

 

http://www.inzichtelijkonderwijs.nl/
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INSCHRIJVEN BASISONDERWIJS 

Om uw zoon/dochter in te schrijven voor het basisonderwijs kunt u contact opnemen met de administratie van 

de school, zowel telefonisch als via de mail. (administratie@universum.asg.nl)  Ook organiseert de school 

regelmatig informatieochtenden voor belangstellenden. Tijdens deze ochtenden ontvangt u informatie over 

onze visie, organisatie en leiden wij u rond terwijl de school “in bedrijf is”  Op deze wijze kunt u zich een beeld 

vormen van onze school en kunt u een afspraak voor een intakegesprek inplannen.  Na een intakegesprek dient 

u een aanmeldformulier in te vullen. Definitieve inschrijving (dit kan vanaf de leeftijd 3 jaar)  vindt plaats 

wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

 Het kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt en zindelijk is.  
 Contact heeft plaatsgevonden met de school/instelling van herkomst tussen de directies en blijkt dat 

onze school de juiste onderwijsplek is voor uw kind.  
 Als de ouders/verzorgers het inschrijfformulier en de ouderverklaring (verplicht vanuit DUO) volledig en 

naar waarheid hebben ingevuld en ondertekend.  
 Na ondertekening van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de inhoud van de schoolgids.  

 

ACTIEF OUDERSCHAP 

Ieder kind is nieuwsgierig en heeft de behoefte en de ruimte nodig om zijn/haar eigen talent te ontdekken en 
te ontwikkelen. Sterrenschool Het Universum gaat deze zoektocht samen met kinderen en ouders/verzorgers 
aan. Wij zien ouders als partners bij de ontwikkeling van het kind. Actief ouderschap gaat om het leren en 
welbevinden van de kinderen. Als ouders en professionals nauw samenwerken, kunnen de talenten van 
kinderen tot bloei komen. Dat samenwerken gaat dus niet alleen over ouderhulp (informeel partnerschap), 
inspraak en afspraken (formeel partnerschap), maar ook over partnerschap in leren, partnerschap in opvoeden 
en partnerschap in de buurt. Ouders zijn op verschillende manieren betrokken bij de organisatie. We hebben 
daar een enorme steun aan en juichen ontwikkelingen om de betrokkenheid van ouders te vergroten toe. Ons 
standpunt is, dat we samen sterk staan, samen meer weten, samen meer kunnen en bovenal samen voor een 
sfeer kunnen zorgen, die voor een optimale leef- en leersituatie nodig is. Mondelinge en schriftelijke 
informatie, contacten met betrekking tot individuele kinderen, ouders die op school helpen en natuurlijk niet te 
vergeten de activiteiten raad  en de medezeggenschapsraad zorgen voor betrokkenheid van ouders. 

Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van wat er bij ons op school gebeurt. U brengt tenslotte 
dagelijks uw kostbaarste bezit voor zo’n vijf uur naar ons toe. Daarom proberen wij u altijd zo snel en adequaat 
mogelijk te informeren. 

INFORMATIEVOORZIENING AAN OUDERS  

Ouders worden op verschillende manieren op de hoogte gehouden. Wij vinden het heel belangrijk dat er korte 
lijnen zijn tussen ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Er worden regelmatig 
informatieochtenden/avonden georganiseerd. De avonden kunnen over verschillende onderwerpen gaan.  

Drie wekelijks ontvangen ouders een nieuwsbrief of mededelingen vanuit de directie. Ouders worden op de 
hoogte gehouden van de ontwikkelingen. De Nieuwsbrief verschijnt om de zes weken en bestaat uit de actuele 
kalender, belangrijke mededelingen en verslagen en foto’s van de afgelopen periode. Regelmatig leveren de 
kinderen ook stukjes aan. Ook geven wij soms tips over leuke uitstapjes of verwijzingen naar interessante 
websites. De nieuwsbrief verschijnt digitaal en wordt naar de ouders verzonden en is tevens op de website 
terug te lezen. Daarnaast verschijnt er eens in de zes weken een mededelingenbrief vanuit de directie. De 
mededelingen gaan over belangrijke zaken voor u als ouder/verzorger 

Informatie kan ook teruggelezen worden op de website. Via de website kunnen ouders inloggen op het 
ouderportal. DigiDuif. Via het ouderportal kunnen meerdere zaken geregeld worde 

mailto:administratie@universum.asg.nl
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Alle informatie die naar u als ouder toegaat versturen wij digitaal via DigiDuif. Dit scheelt veel papier en 
verdwenen of vergeten brieven. U meldt zich eenmalig aan en vervolgens ontvangt u alle post op het door u 
verstrekte email adres. Ook het inschrijven als hulpouder of het inschrijven voor de coach gesprekken gaat via 
DigiDuif.  

SAMENWERKING MET DE OUDERS 

Een deel van de opvoeding en verzorging van de kinderen wordt overgenomen door Het Universum. Dit maakt 
het noodzakelijk om gegevens over de ontwikkeling van het kind uit te wisselen, waardoor wederzijdse 
inzichten over deze ontwikkeling worden vergroot. 

Om kinderen een zo goed mogelijke opvang te bieden is een goede samenwerking met ouders van groot 
belang. Daartoe dient aan een tweetal randvoorwaarden te worden voldaan: 

1. Wederzijds vertrouwen; begrip voor elkaars verantwoordelijkheid, mogelijkheden en beperkingen. 

2. Wederzijds respect; respect van de leidster/leerkracht  voor de ouders die de eindverantwoordelijkheid voor 
hun kind hebben en respect van ouders voor de professionele verantwoordelijkheid van de leiding voor hun 
kind. 

Daarnaast krijgt de samenwerking tussen ouders, leerkrachten en leidsters gestalte door: 

1. De wenperiode. Om de eerste periode voor het kind zo goed mogelijk te laten verlopen, worden er duidelijke 
afspraken gemaakt met de ouders. Deze afspraken hebben onder meer betrekking op de opvoeding, de 
verzorging en de gewoonten van het kind. In de wenperiode wordt aandacht besteed aan de wederzijdse 
verwachtingen en wordt gevraagd naar specifieke wensen van de ouders. 

2. Uitwisselen opvoedingsideeën. Het uitwisselen van opvoedingsideeën en aanpakken maakt het mogelijk om 
één lijn te volgen in de benadering van het kind. Soms kan een bepaalde benadering thuis succesvol zijn en kan 
de opvang die overnemen om een kind zo goed mogelijk te begeleiden. Andersom kan dat ook gelden. 
Verschillen in opvoeding en benadering van thuis en van  Het Universum zijn eveneens bespreekbaar. 

3. Opvoedingsvragen van ouders.  Het Universum kan ouders ondersteuning bieden bij de opvoeding. Dit 
gebeurt in individuele contacten tussen ouders, leerkrachten en leidster. De leerkrachten en leidster zien de 
kinderen regelmatig en heeft of hebben zicht op hun ontwikkeling. Als er vragen zijn wordt in overleg met de 
ouders bekeken wat het beste is voor het kind. 

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN 

Ieder schooljaar organiseren wij een algemene ouderavond en verschillende inhoudelijke informatieochtenden.                 
De algemene ouderavond bestaat uit twee delen: Een algemeen gedeelte met onder andere de 
verantwoording van de Activiteiten Raad en de Medezeggenschapsraad en een tweede deel met een 
informatief karakter over onderwijs en opvoeding. Wij proberen de onderwerpen zoveel mogelijk te variëren, 
zodat er altijd iets interessants te halen is.  

OUDER/KIND/LEERKRACHT GESPREKKEN. DE ZOGENAAMDE `COACHGESPREKKEN` 

Er worden om de 6 tot 8 weken `coachgesprekken` gevoerd met kind, ouder en coach. 

Tijdens deze gesprekken wordt de afgelopen periode van zes /acht weken besproken. Welke doelen zijn n.a.v. 
het vorige gesprek behaald? Wat zijn de stimulerende en belemmerende factoren? Hoe leert de leerling het 
beste en wat heeft hij/zij daar voor nodig? Tevens worden de toets scores besproken en worden er samen 
nieuwe  doelen voor de volgende periode vastgesteld. 

De ontwikkeling van elke leerling wordt samengevat en vastgelegd op het formulier ‘leerling profiel’. Dit wordt 
tijdens het gesprek besproken, eventueel aangevuld, en meegegeven naar huis. 
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Van ouders wordt verwacht dat zij zich iedere 6 tot 8  weken inschrijven voor de coachgesprekken. De 
gesprekken staan gepland in september, eind november/begin december, eind maart /begin april, eind april 
(deze zijn facultatief) en begin juli.  Mocht er geen geschikt tijdstip aangeboden worden, dan kunt u samen met 
de leerkracht(en) een andere afspraak maken. 

WEBSITE. 

Op onze website kunt u terecht voor de kalender, actuele nieuwsberichten, de nieuwsbrief, achtergronden bij 
ons onderwijs en veel praktische informatie. Op de website kunt u de meest actuele informatie lezen, zoals 
geplande activiteiten. 

www.universum.asg-almere.nl  

GOEDE ZORG VANUIT SCHOOL IN SAMENWERKING MET ANDERE PARTIJEN. 

Op Het Universum zijn twee Intern Begeleiders werkzaam. Zij coördineren  alles op het gebied van de leerling. 
Zij begeleiden leerkrachten bij hulpvragen en kunnen ook contact hebben met ouders bij kinderen die extra 
hulp nodig hebben. Wij vinden het heel belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij het onderwijs van uw 
kind; zeker ook wanneer het  een vraag  betreft m.b.t. uw kind. Wij werken daarom met behulp van het HGW, 
Handelingsgericht Werken. Een belangrijk onderdeel hierin is het voeren van gesprekken met zowel de ouder 
als het kind zelf om uit te zoeken wat een kind nodig heeft om hem/haar verder te helpen. 

ACTIVITEITENCOMMISSIE  

De activiteiten commissie helpt de school bij het voorbereiden van activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, 
kerstdiner en sportdag, project openingen en afsluitingen enz. Er worden afspraken gemaakt wie er in een 
voorbereidingscommissie zit vanuit de AC en het team.   
Dit schooljaar bestaat de activiteiten commissie uit 4 leden. De activiteiten commissie zou graag nog enkele 
leden willen verwelkomen. Mocht u zich hiervoor willen aanmelden dan kunt u dat doen bij juf Jessica. Zij is op 
maandag, dinsdag en woensdag aanwezig. De AC vergadert om de 6 weken, onder schooltijd.  
 

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 

 
Ouderbijdrage 
Elke school ontvangt een bedrag per leerling per jaar van de overheid om methodes, leerkrachten, schoolgebouw 
en andere onderwijs gerelateerde zaken van te betalen.  Omdat wij bijvoorbeeld ook feesten (Sint en Kerst) 
willen vieren en excursies willen ondernemen, vragen wij van alle ouders een  vrijwillige ouderbijdrage.  Dit geld 
wordt dus gebruikt om alle extra´s van te bekostigen zoals: 
 
Sinterklaasfeest (cadeautjes, aankleding, drinken, pepernoten, Sinterklaas en Pietenpakken etc.) 
Kerst (aankleding van de school, tafelkleden en servetten,  kerstbomen en versiering etc.) 
Pasen (diverse paasattributen, activiteiten rondom Pasen). 
Thema afsluiting.  
Sportactiviteiten. 
Excursies en voorstellingen, kunst en cultuur. 
Bibliotheek (aanschaf  boeken, aankleding Bibliotheek, activiteiten)  
 
Vorig jaar hebben wij door uw bijdrage diverse extra activiteiten kunnen organiseren! Wij waarderen het  dan 
ook zeer wanneer u deze bijdrage wilt betalen. Zo kunnen wij  ook dit schooljaar voor de kinderen nog fijner en 
uitdagender maken. 
 
Schooluitje/reisje en schoolkamp 
Dit jaar organiseren wij een schoolkamp voor de kinderen van niveau groep 7 Saturnus en niveau groep 7 en 8 
Jupiter.  Hiervoor is een aparte nota verstuurd naar de ouders van de kinderen van deze groepen. Voor de 
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kinderen in de overige groepen organiseren wij een schooluitje/reisje. Dit uitje heeft een educatief karakter en 
sluit aan bij de visie van onze school. De kosten hiervoor zijn € 28 per kind. Hiervan wordt de entree en de bus/ 
benzinekosten betaald.   
 
Betaling 
U kunt ervoor kiezen om het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage en van het schooluitje/reisje in zijn geheel 
te betalen of in termijnen.   
Ook is het mogelijk om een betalingsregeling te treffen. Hiervoor kunt contact op nemen met de directie. Doet 
u dit alstublieft zo snel mogelijk, uiterlijk voor 20 oktober a.s.   
 
Het bedrag voor de ouderbijdrage is minimaal 50,- voor het 1e kind, 40 euro voor het 2e kind en 25 euro voor het 
3e kind.  Voor de kinderen die na januari op school komen is het de helft van deze bedragen.  
 
 

 Bedrag 
totaal 

1e termijn  
Voor 
01-11-2017 

2e termijn  
Voor 
01-02-2018 

 1e termijn 
Voor  
01-02-2018 

2e termijn 
Voor 
01-05-2018 

Ouderbijdrage:       

1e  kind (oudste) € 50,00 € 25,00 € 25,00    

2e  kind  € 40,00 € 20,00 € 20,00    

3e  kind € 25,00 € 12,50 € 12,50    

Schooluitje/reisje:       

Per kind € 25,00    €  12,50 €  12,50 

       

 
 
U kunt per bank of eventueel contant betalen: 
 
Per Bank:    NL78 INGB 0007 5261 07 t.n.v. ABVO betreft OR Universum , onder vermelding van naam en 

groep van uw kind.   
 
Contant: Het bedrag contant (liefst gepast) betalen op maandag, dinsdag of donderdag bij de 

administratie (Marian van de Berg). 
 
Wij gaan ervan uit dat wanneer er geen ouderbijdrage wordt betaald (in 1x of termijnen) voor 1 december 2018  
u geen bijdrage wilt geven voor de ouderraad.  Uw kind kan dan  helaas niet deelnemen aan activiteiten die 
bekostigd worden vanuit de ouderbijdrage. Wel zal uw kind op school verwacht worden.  
Ook voor het schooluitje/reisje en het kamp geldt dat, als er niet betaald wordt, of er geen regeling is getroffen, 
uw kind die dag (en) op school wordt verwacht en hij/zij niet kan deelnemen aan dit evenement.   

BETALING IPAD: 

Ieder kind werkt op zijn/haar eigen iPad. De iPad blijft in beheer van de school. Dit betekent dat er alleen door 
school educatieve software of apps op kunnen worden geïnstalleerd.  De iPad kan pas mee naar huis genomen 
worden als er een overeenkomst is ondertekend door  de ouders en de school.   
- Het Universum heeft  in het kader van het volgen van onderwijs op het Universum,  besloten om aan de 

ouders van leerlingen een iPad in huurkoop aan te bieden;  

- Dit is alleen mogelijk als het kind als leerling ingeschreven staat op het Universum.   

Door ondertekening van deze overeenkomst verplicht de ouder/verzorger zich tot het volgende: 
 
1. Algemeen 
      Het Universum draagt aan de koper persoonlijk in huurkoop over een iPad 5th generation van het       
merk Apple  
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            met een nieuwwaarde / vervangingswaarde van €425,00 incl. BTW, met serienummer SERIENUMMER
 De ouder verklaart door ondertekening van de overeenkomst de iPad 5th generation in goede staat 
van  
       onderhoud en voorzien van de nodige licenties van het Universum in ontvangst te hebben genomen. 
 
1.2. Het is aan de ouder/verzorger verboden om de iPad 5th generation, hetzij om niet, hetzij tegen een 
vergoeding, aan een ander in gebruik af te (laten)  staan of aan een ander te verhuren; de iPad 5th generation 
zal in gebruik van zijn/haar kind als bedoeld in deze  overeenkomst. De iPad 5th generation blijft eigendom van 
de school. Mits de iPad 5th generation volledig is financiert door ouders/verzorgers, de iPad 5th generation is 
dan alleen in het beheer van Sterrenschool het Universum.  
1.3  De ouder/verzorger is verplicht er zorg voor te dragen dat de IPad 5th generation in bijgeleverde 
beschermhoes/cover wordt gebruikt. 
 
2. Verplichtingen Koper 
2.1.  Door ondertekening van deze overeenkomst verplicht de ouder zich tot het betalen van € 342,00 
inclusief BTW. De school beltaalt €83,00 (daarnaast neemt de school de licenties voor onderwijsdoeleinden 
voor haar  rekening 
 

Een bedrag van €342,00 zal door ouder / leerling in 36 maandelijkse termijnen van €9,50 worden voldaan. 
Indien in 36 termijnen maandelijks  €9,50 wordt voldaan, gedurende die periode steeds onderwijs op het 
Universum wordt genoten door het kind en na afloop van de periode van 36 maanden een bedrag van €1,00 
ineens wordt voldaan, wordt het restant van de huurkoopsom in afwijking van lid 1 kwijtgescholden en gaat de 
eigendom van de iPad 5th generation over op de ouder. 

2.3 De maandtermijnen vervallen per eerste van elke maand; de eerste termijn vervalt op de eerste van   
de maand na ondertekening van het contract.   

2.4 Het is ook mogelijk dat een bedrag van €342,00 ineens wordt voldaan. Indien het kind in de daarop 
volgende 36 maanden de iPad 5th generation (ook) bij het volgen van onderwijs op het Universum 
blijft gebruiken en na het verstrijken van die 36 maanden een bedrag van €1,00 wordt voldaan, gaat 
de eigendom eveneens op dat moment over. 

2.5 Indien het kind het Universum binnen een termijn van 36 maanden na ondertekening van deze 
overeenkomst verlaat, wordt het gehele resterende bedrag van de huurkoopsom van 

 €425,00 (onder aftrek derhalve van de termijnen die al betaald zijn, bestaande uit de termijnen van de 
ouder/leerling en van de school) ineens opeisbaar. Tegenover betaling van dat restant gaat het 
eigendom van de iPad 5th generation over op de ouder.  

Indien de ouder dat restant niet aan het Universum betaalt,  is de ouder verplicht de iPad 5th 
generation terug te geven, wordt de in de huurkoop afgeleverde iPad 5th generation teruggenomen 
en wordt de overeenkomst zonder gehoudenheid van enige partij tot betaling van een bedrag aan de 
ander ontbonden. 

2.6.  De betaling van het termijnbedrag van €9,50 dient maandelijks te geschieden op de eerste dag van de 
maand op het rekeningnummer NL29 INGB 0007041213 t.n.v. het Universum, onder vermelding van 
de volledige  naam van uw kind en vermelding van iPad.  Wij raden aan dit via een maandelijkse 
‘periodieke overboeking’ te doen. 

3. Gebruiksvoorwaarden 

3.1  De ouder is verplicht als een goed beheerder te zorgen voor de iPad 5th generation en er daarmee ook 
voor te zorgen dat zijn/haar kind dat doet. 

3.2 Het is aan de ouder verboden om de iPad 5th generation, hetzij om niet, hetzij tegen een vergoeding, 
aan een ander in gebruik af te (laten) staan of aan een ander te verhuren; de iPad 5th generation zal in 
gebruik zijn van zijn/haar kind als bedoeld in deze overeenkomst. 
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3.3  De ouder is verplicht er zorg voor te dragen dat de iPad 5th generation in bijgeleverde 
beschermhoes/cover wordt gebruikt. 

3.4  De ouder dient zelf een hoofdtelefoon aan te schaffen teneinde de applicaties optimaal te kunnen 
gebruiken.  

3.5  De ouder dient een goede tas aan te schaffen om de iPad 5th generation te vervoeren van school naar 
huis. 

3.6 De ouder dient er voor te zorgen dat de iPad 5th generation iedere dag voldoende opgeladen met 
diens kind mee naar school komt. 

4. Schade en verlies: 

4.1.  Schade door verlies, diefstal of beschadiging van de iPad 5th generation, komt voor rekening van de 

ouder, behoudens schade welke terug te voeren is op garantiebepalingen van de fabrikant.  

4.2.  Indien de iPad 5th generation als gevolgd van een calamiteit (zie onder 2.1) verloren is gegaan, is de 

ouder gehouden Het Universum daarvan  binnen een week in kennis te stellen 

4.3. In geval van diefstal of verlies is de ouder verplicht daarvan aangifte te doen bij de politie.  

Het Universum  zorgt voor vervangende apparatuur en programmatuur en zal de kosten daarvan bij de 

ouder in rekening brengen. Vervangende apparatuur kan kenmerken van eerder gebruik vertonen.  

4.4  Bij eventuele schade aan anderen toegebracht kan Het Universum  niet aansprakelijk gesteld worden. 
Ouders dienen dit onderling op te lossen (evt. door WA verzekering). 

Voor reparatie  kunt u o.a. contact opnemen met Mobile Service Centre www.mobileservicecentre.eu 

5. Noodzakelijk onderhoud       

5.1  In verband met noodzakelijk onderhoud en installatie van applicaties dient de ouder, op verzoek van 
het Universum, de iPad 5th generation op een aangegeven tijdstip en plaats af te leveren. 

6. Einde overeenkomst en overnamesom gesubsidieerd restbedrag 

6.1  Indien de betalingsverplichting uit hoofde van deze overeenkomst door de ouder niet correct wordt 
nagekomen, wordt de in huurkoop afgeleverde iPad 5th generation teruggenomen/ingenomen/is de 
ouder gehouden deze omgaand terug te geven. Dit heeft ontbinding van deze overeenkomst tot 
gevolg. 

 6.2  De ouder heeft, na ontbinding van deze overeenkomst, nog 14 dagen de gelegenheid om de hele 
restantsom (€325,00 minus de reeds betaalde termijnen) te betalen. Alsdan wordt de iPad 5th 
generation alsnog in eigendom overgedragen aan de ouder. 

 7. Garantiebepaling 

7.1  De garantiebepalingen van Apple zijn van toepassing. De ouder verklaart deze bij de overeenkomst,        
voorafgaand aan de ondertekening daarvan, te hebben ontvangen.  

 

8. Bepaling verstrekken persoonsgegevens aan derden 
8.1  De ouder verklaart hierbij geen bezwaar te hebben dat de Naam Adres Woonplaats (NAW) gegevens  
worden doorgegeven t.b.v.  de financiële afhandeling van dit iPad project. 

9. Geschillen: 
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9.1 Aangaande geschillen tussen de partijen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, vindt eerst overleg 

plaats met de directie van Het Universum. Leidt dat niet tot een oplossing, dan geeft de juridische 

afdeling van ASG een advies. Eerst nadat dat advies is gegeven en dat niet tot  een oplossing heeft 

geleid is elke partij bevoegd het geschil voor te leggen aan de bevoegde Kantonrechter in Almere 

(Rechtbank Midden-Nederland)  

Van ouders wordt gevraagd om een degelijke koptelefoon en een extra hoes ter bescherming (de school zorgt  

voor een iPad cover) aan te schaffen.  

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. 

De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en leerkrachten en praat mee over het beleid van de school. De 
MR heeft het recht om advies uit te brengen aan de schoolleiding. Het belangrijkste is dat de MR een bijdrage 
levert aan het verbeteren van het onderwijs op onze school. Meer informatie kunt u krijgen bij de voorzitter 
van de medezeggenschapsraad. 
Elke school is wettelijk verplicht om  een medezeggenschapsraad hebben. Via deze raad kunt u als ouder, of 
medewerker invloed uitoefenen op het beleid van de school. U kunt bijvoorbeeld meebeslissen over het 
schoolplan, aannemen van nieuw personeel  of over fusieplannen. De medezeggenschapraad heeft de 
volgende rechten: 
Informatierecht: Het schoolbestuur moet de medezeggenschapsraad tijdig alle informatie geven die de raad 
nodig heeft om goed te functioneren. 
Adviesrecht: Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de 
medezeggenschapsraad. 
Instemmingsrecht: Met bepaalde besluiten van het schoolbestuur moet de medezeggenschapsraad 
instemmen. Bijvoorbeeld bij de vaststelling of wijziging van de formatie van de school. 
Vanuit het bestuur van de Almeerse Scholen Groep is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 
Hierin is elke medezeggenschapsraad van de betrokken scholen van ASG vertegenwoordigd.  
Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). 
In oktober 2016 zijn twee ouders gekozen en twee leerkrachten.  Hiermee is de eerste MR van Het Universum 
een feit. Jolanda  en Lianne  vertegenwoordigen het personeel. Joost D. en Alinda H. vertegenwoordigen de 
ouders.  Dit schooljaar wordt de MR uitgebreid met 1 personeelslid en een ouderlid. Voor de oudergeledingen 
worden verkiezingen uitgeschreven.  
 

OUDERHULP 

 
De Activiteiten Commissie (AC)van het Universum behartigt de belangen van kinderen en ouders, bevordert de 
communicatie tussen de ouders en de medewerkers en adviseert over onder meer voeding, spel- en 
ontwikkelingsactiviteiten, veiligheid en gezondheid binnen het kindercentrum. De bevoegdheden, 
samenstelling, benoeming en verkiezing verlopen volgens het Reglement Oudercommissies. In samenwerking 
met het Universum onderzoeken wij de mogelijkheden tot het opzetten van een zogeheten “Leerlingenraad” 
waarin OC /OR van opvang en onderwijs gezamenlijk de belangen behartigen. 
De contacten vinden plaats tussen: 
 
 
Ouderhulp 
Er zijn op school/opvang diverse activiteiten waarbij we graag van uw hulp gebruik maken. Dit kan hulp zijn bij 
Crea-en technieklessen, excursies, sport- en speldagen. Daarnaast is er regelmatig hulp nodig voor het 
onderhoud van speel-en leermateriaal en de speelplaats. Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden 
van de werkzaamheden die we willen verrichten en zal er regelmatig hulp gevraagd worden. 
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ZORG VOOR ONZE KINDEREN 

Wij volgen de ontwikkeling van uw kind op verschillende wijze, voornamelijk door observaties van de 
leerkracht in de klas. De leerresultaten worden bijgehouden door toetsen uit de methodes (zowel op papier als 
op de iPad) en door toetsen van het leerlingvolgsysteem. De toetsen die wij op school hiervoor gebruiken zijn 
ontwikkeld door CITO. De vakgebieden die worden getoetst zijn taal en rekenen voor kleuters, technisch lezen, 
begrijpend lezen, rekenen, woordenschat en spelling. Vanaf groep 3  maakt uw kind jaarlijks  een aantal 
toetsen van het leerlingvolgsysteem.  De kinderen in niveaugroepen 1 en 2 maken aan het einde van het 
schooljaar (medio juni) de Cito taal en rekentoets. Daarnaast worden deze kinderen gevolgd d.m.v. het 
registratiesysteem Inzichtelijk. (zie ook pagina 16 Groepen Pluto ABCD) Met behulp van deze gegevens kan de 
ontwikkeling van uw kind goed worden gevolgd. Deze toets gegevens worden ook vermeld op het 
leerlingprofiel. Voor ieder kind wordt een leerlingprofiel opgesteld. Dit is tevens de rapportage naar u als 
ouder.  

Interne zorg omvat alle maatregelen die de school neemt ten aanzien van kinderen die op wat voor manier dan 
ook opvallen, bijvoorbeeld m.b.t. het leerniveau, werkhouding, concentratie, zelfstandigheid en/of gedrag. 
Wanneer er aanleiding toe is, krijgt uw kind eerst extra aandacht of extra instructie op een bepaald gebied in 
de groep. Indien er te weinig vooruitgang wordt gezien, wordt uw kind tijdens de leerlingbespreking met de 
Intern Begeleider besproken. De Intern Begeleider is een  teamlid die veel kennis van zaken heeft met 
betrekking tot de zorgbreedte. Zij kan de leerkracht helpen met het opstellen/bijstellen van de individuele 
plannen en leerling profielen. De Intern Begeleidsters hebben eens in de 2 weken zorgoverleg met de directie 
over het proces en de voortgang van de leerlingenzorg op Het Universum. 

De Intern Begeleidsters hebben structureel overleg met Passend Onderwijs Almere, G.G.D. en S.M.W. (School 
Maatschappelijk Werk).  

 

HET ZORGTRAJECT. 

Hierbij volgt de school delen van de zorgstructuur van het Vijf-stromenmodel. Het Vijf-stromenmodel is als 
volgt in te delen: 

V1 Leerlingen die incidenteel opvallen en waarvan de specifieke aanpak beschreven staat in het betreffende 
groepsplan. 

V2 Zorgleerlingen die structureel opvallen bij bepaalde vakgebieden of op sociaal- emotioneel gebied en extra 
ondersteuning nodig hebben. Naast een analyse van het probleem van  de leerling staat de hulpvraag van de 
leerkracht centraal. Voor deze leerlingen wordt het ‘HGW formulier’ door zowel, de leerkracht, als ook de 
ouders en het kind ingevuld (wanneer de leeftijd het toelaat) 

V3 Dit zijn de leerlingen waarbij uit de resultaten van toetsen en evaluatie van groepsplannen/ individuele 
Handelingsplannen is gebleken dat de eerdere aanpak niet voldoende effect heeft gehad. Er is eventueel meer 
informatie of onderzoek nodig bij deze leerlingen. Het kan ook leerlingen betreffen die boven het 
klassengemiddelde scoren en extra uitdaging nodig hebben. Er wordt dan samen met de ouders en het kind 
bekeken welke werkwijze en manier van leren het beste bij hem/haar past.  

V4 Zorgen die de leerkracht heeft met betrekking tot de stamgroep als geheel. Drie keer per jaar vindt er een 
groepsbespreking plaats met de leerkracht en de Intern Begeleider. 

V5 Zorgoverleg op schoolniveau tussen directie, IB-ers en externen (Zorg Advies Team van de Passend 
Onderwijs Almere (POA) of Schoolmaatschappelijk werk). 
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KLASSENMAP 

Elke  leerkracht bewaart informatie met betrekking tot de zorg binnen de school en binnen de stamgroep. Dit 
gebeurt zowel digitaal als op papier. 

DOSSIERVORMING 

Bij de start op school maakt de administratie een dossiermap van het kind en  bewaart deze in de dossierkast. 
Daarnaast wordt er een digitaal dossier bijgehouden. Hierin zit o.a. de volgende informatie: 

• verslagen van oudergesprekken, overleg met de intern begeleider en externe instanties; 

• eventueel het HGW formulier; 

• eventueel handelingsplannen; 

• toets gegevens. 

Ouders hebben natuurlijk recht op inzage van het dossier van hun kind. Men kan daartoe een verzoek indienen 
bij de directie. Binnen twee weken volgt dan een afspraak voor inzage. 

PASSEND ONDERWIJS. 

Vanaf 1 augustus 2014 is een school verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat er voor elk kind dat extra 
ondersteuning nodig heeft een passende plek is. Dat kan zijn op de school waar u uw kind hebt aangemeld, dit 
kan ook op een andere basisschool zijn,  die beter kan inspelen op de ondersteuning die uw kind nodig heeft, of 
in het speciaal onderwijs. Als het kind niet op Het Universum geplaatst kan worden, wordt na overleg met u 
een passende plek op een andere school geboden.  

Het streven is om binnen de wijk een breed aanbod te krijgen van alle mogelijke zorg. Dit betekent niet dat 
wanneer er bepaalde zorg is voor een kind dat hij/zij dan direct naar een andere school moet. Het streven is 
om kinderen, zo lang dat in het belang is van het kind, op de huidige school te laten blijven, maar wel gebruik te 
maken van de expertise die in de wijk en binnen Almere aanwezig is.  

PASSEND ONDERWIJS ALMERE. 

Passend Onderwijs Almere is een samenwerkingsverband van alle basisscholen in Almere. Het doel is iedere 
leerling die zorg en begeleiding te bieden die nodig is om het kind zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. 
Dit geldt voor alle leerlingen. De begeleiding is erop gericht de leerlingen zich zo soepel mogelijk en zonder 
onderbrekingen te helpen ontwikkelen. De scholen (IB-ers) werken nauw samen met Passend Onderwijs 
Almere om tot adequate begeleiding te komen. Er vindt overleg plaats met o.a. een adviseur leerling zorg, een 
ambulant begeleider en een collegiaal consultant van het Speciaal Basis Onderwijs. Voor meer informatie kunt 
u terecht op de website: www.passenonderwijs-almere.nl. 

 

 

 

 

 

 

http://www.passenonderwijs-almere.nl/
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PROTOCOLLEN  

Voor een aantal onderwerpen hebben wij standaard protocollen opgesteld. Deze protocollen kunt u opvragen 
bij de directie of intern begeleiders. 

DYSLEXIE PROTOCOL 

Als blijkt dat een leerling op lees- en/of op spellinggebied, ondanks de extra hulp die binnen en buiten de klas 
geboden wordt, stagneert, dan wordt in overleg met de  ouders, leerkracht en IB-er de DST (Dyslexie Screening 
Test) afgenomen om te bekijken of deze leerling wellicht in het risicogebied van dyslexie valt. Vervolgens 
worden met de leerlingbegeleider van Passend Onderwijs Almere de vervolgstappen afgesproken (officieel 
dyslexie onderzoek of logopedie starten). 

VEILIGHEIDSPROTOCOL. 

In het veiligheidsprotocol van het Universum staan regels en afspraken om het pesten tegen te gaan. De 
handelingen en stappen welke door de verschillende betrokkenen moeten worden gezet, worden hierin 
beschreven. De school is dit  schooljaar gestart met een sociaal emotionele ontwikkeling programma. Positive 
Behaviour Support (PBS). Dit programma wordt de komende drie jaar geïmplementeerd.  

ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN 

Om ouders, leerlingen en personeelsleden de gelegenheid te geven op een laagdrempelige manier melding te 
maken van ongewenste omgangsvormen zijn er binnen de school twee contactpersonen aangesteld.  Er is een 
protocol op school aanwezig over het onderwerp ongewenste omgangsvormen. Hierin is opgenomen: 
achtergrond informatie, informatie over de wet- en regelgeving m.b.t. ongewenste omgangsvormen en de 
routing die door de school gevolgd wordt bij een melding.  

De contact personen is: Marcelien Unema. 

MELDPLICHT SEKSUEEL GEWELD 

Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie of opvangsituatie, waarbij mogelijk sprake is van 
ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is het IKC verplicht tot het doen van aangifte bij de officier van 
justitie, omdat mogelijk de veiligheid van meerdere kinderen in het geding is. 

MELDPLICHT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING. 

Op 1 juli 2013 is de wet Meld code Huiselijk geweld en Kindermishandeling in werking getreden. Deze Meld 
code helpt professionals om op een zorgvuldige wijze te handelen bij mogelijke signalen van huiselijk geweld 
en kindermishandeling. Wij hanteren de Meld code Huiselijk geweld en Kindermishandeling.  

EXTERNEN 

Voor zover dit in het belang is van de kinderen kan er vanuit het IKC contact gezocht worden met externe 
instanties. Zo vindt wanneer nodig overleg plaats met de GGD, AMK, opleidingsscholen voor stagiaires en 
welzijnsorganisaties. 

LOGOPEDIE. 

Een logopedist houdt zich bezig met meerdere aspecten van communicatie (spreken en verstaan): taal, spraak, 
stem, mondgedrag en gehoor. Een goede taal- en spraakontwikkeling is belangrijk voor de totale ontwikkeling 
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van uw kind. Het vroegtijdig herkennen van taal-, spraak- en gehoorproblemen kan leerstoornissen op latere 
leeftijd helpen voorkomen. Helaas is de schoollogopedie wegbezuinigd. School werkt wel mee aan eventuele 
afspraken met een particuliere logopediepraktijk. De verwijzing verloopt altijd via de huisarts. Op donderdagen 
is de Praatmaatgroep op school aanwezig. Hier kunt u, op afspraak, terecht met uw kind om logopedische hulp 
te ontvangen.  

ESAR. 

 

ESAR is een internetprogramma om jongeren met problemen sneller en beter te helpen. Hulpverleners kunnen 

jongeren waar zij zich zorgen over maken, na dit bij de ouders gemeld te hebben,  registreren in ESAR. 

Wanneer twee of meer hulpverleners dezelfde jongere hebben geregistreerd is er een “match”. Als er sprake is 

van een match dan zal dit met de ouders besproken worden en, indien ouders hier toestemming voor geven, 

kunnen de hulpverleners in contact treden met elkaar en bespreken de hulpverleners op welke wijze zij de 

jongere het beste kunnen helpen.   

Het systeem geeft géén inzicht in dossierinformatie over de jeugdige. De informatie die wel in het systeem 

staat – naam, geboortedatum en geslacht – is overigens alleen in te zien door hulpverleners van de 

deelnemende organisaties. De behandelende hulpverleners wisselen, na toestemming, wel inhoudelijke 

informatie over het kind of de jongere uit tijdens het overleg om de hulp op elkaar af te stemmen. Door het 

gebruik van ESAR kunnen jeugdigen met meerdere problemen dus sneller én beter geholpen worden. Wanneer 

er een registratie in ESAR plaats vindt, wordt dit altijd aan ouders gemeld. Alleen directie en/of IB-er doen 

melding in ESAR.  

GGD. 

Ieder schooljaar krijgen alle kinderen die in groep 2 en in groep 7 zitten een Preventief Gezondheid Onderzoek 
aangeboden. Tijdens dit onderzoek zal worden gekeken naar de lichamelijke en sociaal emotionele 
ontwikkeling van het kind. Alle leerlingen ontvangen een uitnodiging via de school. De onderzoeken worden 
verricht door de jeugdverpleegkundige en vinden, zo mogelijk, plaats op school.  Indien er aanleiding toe is 
wordt er, in overleg met u, extra onderzoek door de jeugdarts verricht. Deze onderzoeken vinden meestal 
plaats op de vestiging van de G.G.D. Buiten de P.G.O.’s (Preventief Gezondheid Onderzoek) is er voor de school 
de mogelijkheid te overleggen met, of advies te vragen aan, de jeugdarts of jeugdverpleegkundige indien er 
zorgen zijn over een leerling. Dit zal uiteraard gebeuren met uw medeweten en toestemming. Dit geldt voor 
alle leerlingen van groep 1 t/m 8. 

VOORTGEZET ONDERWIJS. 

Ter voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs 

Jaarlijks wordt in groep 8 de eindtoets afgenomen. Hiervoor gebruiken wij de toets Route 8.  Zo ontstaat er een 
duidelijk beeld van het leerresultaat van de school en de individuele eindresultaten van onze leerlingen. Wij 
hanteren deze toets niet om een advies voor het vervolgonderwijs van uw kind te geven, maar om het 
resultaat van ons onderwijs te meten en het zo nodig bij te stellen. Aan de hand van de resultaten van de 
overige (Cito-)toetsen, het beeld van de leerkrachten op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied en de 
werkhouding door de jaren heen, geven wij advies voor het vervolgonderwijs. Daarnaast gaat er een digitaal 
dossier mee met de leerlingen met daarin alle LVS cito resultaten, een omschrijving van de leerling en 
eventuele specifieke aandachtspunten. Ook is er een gesprek met de leerkrachten van de ontvangende school. 
Zo kan de school rekening houden met de individuele verschillen van de kinderen. Dit alles wordt altijd met u 
besproken en u kunt hierbij uiteraard ook uw eigen mening kwijt.  
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EXTRA ACTIVITEITEN ZOALS: CULTUUR, SPORT  EN CREATIVITEIT.  

Naast de basisvakken taal/lezen, rekenen en WO vinden wij het belangrijk dat kinderen zich ook op een andere 
manier kunnen ontwikkelen en voorbereid worden op hun toekomst. Vandaar dat wij ook veel aandacht 
besteden aan onderstaande activiteiten. 

SCHOOL WAAR ONDERWIJS, OPVANG, ZORG, KUNST, CULTUUR, SPORT EN 

ONTSPANNING SAMENKOMEN. 

Wij onderscheiden ons van andere scholen doordat wij een Sterrenschool zijn. Dit betekent dat wij 
samenwerken met kinderopvangorganisatie Sterrenrijk. Zij verzorgen de peutergroep en de Buiten Schoolse 
Opvang. Wij werken samen met Stichting Kleur In Cultuur en verschillende aanbieders uit de stad. Zij zullen de 
naschoolse activiteiten verzorgen. De school is namelijk niet de enige plek waar kinderen leren hoe de wereld 
in elkaar zit. Door school, gezin en buurt samen te brengen, bouwen wij aan een leefwereld waarin kinderen in 
de volle breedte kunnen leren en ontwikkelen, samen met gezinsleden en buurtbewoners. 

CULTUUR. 

Jaarlijks neemt iedere groep deel aan een culturele activiteit. Dit kan een voorstelling zijn maar ook een film of 
een workshop op school.  Wij werken samen met Collage, Centrum voor cultuuronderwijs in Almere.  Collage 
Almere is een onafhankelijk projectbureau dat in opdracht van de gemeente en met steun van alle 
schoolbesturen in Almere, uitvoering geeft aan kunst- en cultuuronderwijs in Almere. Het gemeenschappelijke 
doel is zorgen voor kwalitatief goed aanbod voor de scholen, deskundigheidsbevordering van leerkrachten en 
het op schoolniveau inrichten van doorlopende leerlijnen.  

Collage biedt een overzichtelijk en gevarieerd aanbod, waaronder educatieve projecten, workshops, excursies 
in en buiten Almere met de bus, museumbezoek en rondleidingen, digitale lessen, kunstenaars in de klas en 
voorstellingen. Hieruit kan een programma worden samengesteld waardoor leerlingen tijdens hun schooltijd in 
aanraking komen met een breed aanbod kunst en cultuur.  

Wij delen de visie van collage: 

 Wij vinden dat elk kind, ongeacht 
                niveau en achtergrond  
                onderwezen moeten worden en  
                ervaringen moet opdoen m.b.t. 
                kunst, cultuur en 
                erfgoed in een doorgaande 
                leerlijn. 

 We vinden het van belang dat  
                cultuureducatie gericht is op het  
                kunnen maken en begrijpen van  
                beelden en uitingsvormen in een  
                voor de leerling  persoonlijke,  
                esthetische, culturele en     
                maatschappelijke betekenis. 

 We vinden het van belang dat cultuureducatie in relatie met de andere 
vakgebieden in school wordt gegeven. 

 We vinden het van belang dat elk kind leert ontdekken waar zijn of haar talenten liggen. 
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SPORT. 

Naast de gebruikelijke gymlessen doen wij ook mee aan in de stad georganiseerde toernooien zoals voetbal, 
handbal etc. Per jaar bekijken wij aan welke activiteiten de kinderen mee kunnen doen. Deelname hieraan is 
mede afhankelijk van de beschikbaarheid van ouders om de teams te begeleiden. 

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren kunnen sporten of iets aan kunst en cultuur kunnen doen. Niet 
alleen omdat het leuk is, maar omdat het belangrijk is voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. 
Kinderen leren samenwerken, merken waar ze goed in zijn waardoor het zelfvertrouwen groter wordt en het 
concentratievermogen wordt beter. Een kind dat lekker in z’n vel zit, presteert beter thuis, op school en op 
straat. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur wil dat alle kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar mee kunnen 
doen. Ook als er thuis weinig geld is. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding vanuit het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur gelden een aantal spelregels…. kijk voor deze spelregels op de websitepagina van het fonds bij 
u in de buurt. 

 

SCHOOLREIS/ACTIVITEIT. 

Jaarlijks verzorgen wij excursies en een schoolreisje. De kosten voor deze uitjes/activiteiten worden geïnd via 
de activiteiten raad.  

KLACHTENREGELING 

Heeft u een klacht over de manier waarop onderwijs wordt gegeven of bent u niet tevreden over andere 
zaken? Dat kan gebeuren. Heel vervelend, maar vaak biedt een één-op-één-gesprek met de betrokken 
medewerker (meestal de leerkracht) uitkomst. Als dit niet zo is, adviseren wij u om met de directie van de 
school een afspraak te maken voor een gesprek. Meestal wordt de betrokken medewerker gevraagd aan dit 
overleg deel te nemen.  

Is het probleem niet verholpen na deze gesprekken? Dan kunt u een officiële klacht indienen bij het College van 
Bestuur van de Almeerse Scholen Groep. In het protocol ‘Klachtenregeling’ staat exact omschreven wat de 
taken van het bestuur en de klachtencommissie zijn, wat de werkwijze is, hoe u de klacht kunt indienen en hoe 
de klacht afgehandeld wordt.  

De belangrijkste zaken voor u op een rij: 

 

INDIENEN KLACHT. 

U kunt uw klacht schriftelijk, binnen een jaar na het incident, indienen bij het College van Bestuur van de 
Almeerse Scholen Groep. Het bestuur doet dan onderzoek en luistert naar het verhaal van beide partijen. Is de 
klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan bepaalt u of de klacht moet worden doorgestuurd naar de 
klachtencommissie.  

TAKEN KLACHTENCOMMISSIE. 

De commissie onderzoekt klachten en luistert naar de verhalen van de betrokken partijen. Vervolgens adviseert 
de commissie het College van Bestuur over het feit of de klacht terecht is en in aanmerking komt voor 
behandeling. En over welke maatregelen genomen kunnen worden. 

Klachten over ongewenste intimiteiten en andere vormen van fysiek en/of psychisch geweld: 
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Elke school heeft een contactpersoon die u kunt aanspreken als u een klacht heeft over ongewenste 
intimiteiten en/of geweld. Als het nodig is, verwijst deze persoon u door naar een externe vertrouwenspersoon 
die u deskundig verder helpt. Ook met het indienen van een schriftelijke klacht bij het College van Bestuur .  

AFWIKKELING KLACHT. 

In principe hoort u zo spoedig mogelijk van het College van Bestuur of de klacht terecht is en welke 
maatregelen er worden genomen.  

 

KLACHTENREGELING  KINDEROPVANG STERRENRIJK. 

U kunt een klacht indienen als u of uw kind nadeel ondervindt door de werkwijze van kinderopvang Sterrenrijk, 
of door gedragingen van de medewerkers.  

Het klachten regelement is bedoeld voor ouders of verzorgers van kinderen die gebruik maken van de opvang.  

INTERNE KLACHTENPROCEDURE. 

Indien u een klacht heeft over kinderopvang Sterrenrijk, dan dient u deze schriftelijk in te dienen ter attentie 
van de directie. Zolang een serieuze klacht niet schriftelijk ontvangen is bij de directie kan nergens aanspraak 
op worden gemaakt. 

Zodra de klacht ontvangen is, ontvangt u een ontvangstbevestiging. De klacht zal vervolgens binnen 10 dagen 
in behandeling worden genomen. De klachtencoördinator zorgt dat de klacht bij de juiste persoon of personen 
terecht komt. Uitgangspunt is om samen met u zo snel mogelijk tot een bevredigende oplossing te komen, zo 
mogelijk binnen 3 weken. Alle klachten worden door de klachtencoördinator geregistreerd en n.a.v. deze 
registratie wordt er periodiek bekeken of preventieve acties noodzakelijk zijn. 

EXTERNE KLACHTENPROCEDURE.  

Indien U, een klacht heeft die naar uw mening intern niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan heeft u de 
mogelijkheid direct contact op te nemen met de Geschillencommissie waarbij wij als organisatie zijn 
aangesloten. 

GESCHILLENCOMMISSIE. 

Kinderopvang Sterrenrijk is aangesloten bij een externe Klachtencommissie, te weten de Geschillencommissie.  

Deze commissie behandelt klachten van consumenten en oudercommissies tegen ondernemers in de 

kinderopvang over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in 

kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen. 

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen? 

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn: 

• Uitvoering van de overeenkomst 
• Verandering van de overeenkomst 
• Opzegging van de overeenkomst en kosten daarvan 
• Annulering van de overeenkomst en kosten daarvan 
• Kwaliteit van de opvang 
• Kosten van de opvang 
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• Opvangtijden 
• Gedragingen van (medewerkers van) de ondernemer 
• Een besluit van de ondernemer waarin de oudercommissie zich niet kan vinden 

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen niet? 

De commissie behandelt geen klachten tegen een gastouder. 

 

 

KOSTEN. 

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen 
bedragen: € 25,00. 

Dit is het bedrag dat De Geschillencommissie rekent voor het behandelen van uw klacht. Dit geld krijgt u echter 
terug wanneer uw klacht gegrond wordt verklaard. Als De Geschillencommissie u in het gelijk stelt, wordt de 
ondernemer verplicht om u dit bedrag terug te betalen. In dat geval zijn er voor u geen kosten aan de 
procedure verbonden. 

MEER INFORMATIE. 

De brochure ‘Hoe werkt de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen?’. Hierin vindt u ook 
informatie over de kosten van het behandelen van uw klacht.  

De brochure over de verkorte procedure bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.  

Het reglement van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.  

De procedure van De Geschillencommissie. 

Uw klacht indienen 

- ga naar www.degeschillencommissie.nl 

- bekijk de voorwaarden van kinderopvang 

 

 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

OPENINGSTIJDEN (07.00 UUR TOT 19.00 UUR)  EN SCHOOLTIJDEN ( 8.30 UUR TOT 14.00 

UUR) 
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Het Universum is vanaf 07.00 uur tot 19.00 uur  geopend.  De onderwijstijd is van 8.30 uur tot 14.00 uur. Indien 
uw kind  gebruik maakt van de voorschoolse opvang mogen de kinderen vanaf 07.00 uur naar de BSO groep. 
Hier worden de kinderen opgevangen en naar de klas gebracht. Maakt u geen gebruik van de voorschoolse 
opvang dan mogen de kinderen vanaf 08.15 tot 08.30  inlopen. Ouders brengen hun kind(eren)  naar de 
stamgroep. De groep start om 08.30 uur. Ouders worden dan verzocht de groep te verlaten tenzij het een 
inloopochtend is.  De onderwijstijd eindigt om 14.00 uur. 
Wij raden u aan uw kind(eren) niet eerder naar school te sturen. Op de speelplaats mag niet gefietst worden, 
dit is gevaarlijk voor spelende kinderen. Kinderen die dicht bij school wonen, komen zoveel mogelijk lopend 
naar school, de fietsenstalling raakt anders overvol. 
Aan het einde van de schooldag (14.00 uur)  komen de kinderen samen met de leerkracht naar buiten.  Pas als 
de leerkracht de ouder ziet wordt het kind meegegeven.  Ouders wordt verzocht op het schoolplein te 
wachten.  Mocht een kind alleen naar huis mogen of opgehaald wordt door een ander persoon dan de ouder, 
dan wordt u verzocht dit te melden bij de leerkracht. Kinderen die gebruik maken van de naschoolse opvang 
worden door de medewerkers van Sterrenrijk opgehaald. 
                                                                         
 

 

GYM. 

Schooljaar 2018-2019  gymmen de kinderen van de groepen op het hoofdgebouw op maandag en vrijdag, 
onder begeleiding van de vakleerkracht Bjorn en juf Maxime (alleen op maandag is juf Maxime aanwezig op het 
hoofdgebouw. Op dinsdag en vrijdag gymmen de kinderen van de locatie Hasselbraam op dinsdag en vrijdag 
onder begeleiding van juf Maxim. Tijdens de gymlessen kunnen  de kinderen  gymkleding (een korte broek en 
T-shirtje of gympakje) en gymschoenen dragen. De gymschoenen mogen niet buiten gedragen zijn en geen 
zwarte zolen hebben. In verband met de veiligheid worden sieraden afgedaan. Wanneer uw kind door 
omstandigheden niet kan gymmen, kunt u dat d.m.v. een briefje aan de leerkracht laten weten. De gymkleding 
kan in een stoffentas in een kist bewaard worden.  Wilt u de kleding/schoenen voorzien van de naam van uw 
kind? Ook is het belangrijk dat u de kleding regelmatig even wast.  
  
Binnen ons bewegingsonderwijs willen wij leersituaties creëren waarbij de leerlingen kansen en mogelijkheden 
krijgen om de eigen bewegingscompetentie te vergroten waardoor er bestaansvelden geopend kunnen worden 
die een oriëntatie bieden voor blijvende deelname binnen de bewegingscultuur. Dit geven wij vorm door 
tweemaal in de week het vak bewegingsonderwijs in te roosteren onder begeleiding van een vakdocent. De 
vooruitgang van de leerlingen word in kaart gebracht door middel van het leerling volgsysteem VOLG MIJ. 
VOLG MIJ is ingedeeld in vijf verschillende scoringsgebieden: 
 
• Spel 
• Toestellen 
• Gedrag in bewegen 
• Gedrag naar anderen 
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• Leerhouding 
Per scoringsgebied zijn er verschillende leerlijnen die getoetst kunnen worden. Iedere leerlijn kan vier keer per 
jaar getoetst worden en elke toetsing weegt mee in het gemiddelde van het totale scoringsgebied. Er is bewust 
gekozen voor twee scoringsgebieden die te maken hebben met bewegen en drie scoringsgebieden die te 
maken hebben met gedrag. Deze keuze is gemaakt omdat het gedrag een steeds prominentere rol inneemt 
binnen het lesgeven. De pedagogische sfeer is bepalend voor het beweeggedrag van de leerlingen. Een goed 
pedagogisch klimaat is het fundament waarop verder gebouwd kan worden. 
Leerlijnen 
Spel 
• Stoeispelen 
• Tikspelen 
• Hardlopen 
• Mikken 
• Jongleren 
• Doelspelen 
 
 Toestellen 
• Balanceren 
• Over de kop gaan 
• Springen 
• Klimmen 
• Zwaaien 
 
  Gedrag in bewegen 
• Inzet 
• Winst en verlies 
 
 Gedrag naar anderen 
• Afspraken nakomen 
• Omgang met anderen 
 
 Leerhouding 
• Samenwerken 
• Zelfstandig werken 

OPVANGTIJDEN. 

Kinderopvang Sterrenrijk is dagelijks van 07.00 tot 19.00 geopend. Kinderopvang Sterrenrijk is gedurende het 
hele jaar (51 weken), geopend. De dagopvang is gedurende de schooltijden ook geopend. De buitenschoolse 
opvang is van 07.00-08.30 uur en van 14.00-19.00 uur. Tijdens studiedagen en vakanties kunnen de kinderen 
die gebruik maken van de buitenschoolse opvang van 07.00 tot 19.00 uur terecht bij Kinderopvang Sterrenrijk. 

 

 

VERJAARDAGEN. 

Uw kind mag zijn of haar vieren op Het Universum. Indien het schoolgaande kinderen betreft dan worden de 
verjaardagen in de stamgroepen gevierd. Zijn het kinderen die op de dagopvang zitten dan worden de 
verjaardagen ook in de eigen groep gevierd.  
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VOEDINGSBELEID OP HET UNIVERSUM. 

 

Als school willen we gezond eten en drinken makkelijk maken voor ieder 

kind. Daarom hebben wij een voedingsbeleid. Wij vragen alle ouders zich 

daar aan te houden. In onze schoolgids staat dat wij het wenselijk vinden dat 

er gezonde tussendoortjes, lunch en traktaties worden meegeven. Dit blijkt 

toch te vrijblijvend. N.a.v. vragen van ouders hebben wij een koffieochtend 

georganiseerd met als thema : Gezonde voeding op school.  

 Op woensdag 15 februari 2017 hebben wij alle ouders de gelegenheid 

gegeven om mee te praten over het voedingsbeleid op Het Universum.  U 

kon ook een mail sturen met uw mening over gezonde voeding. Hier is door 

een kleine groep ouders gehoor aan gegeven. Samen met de aanwezige ouders is er gediscussieerd over 

“gezonde” voeding.  Dit is en blijft een lastige discussie. Wat de ene ouder gezond vindt, vindt de andere ouder 

weer ongezond. Hier gaan wij nooit helemaal uitkomen. Samen met deze ouders is er geprobeerd om een 

gulden middenweg te zoeken en is  het voedingsbeleid besproken en inmiddels voorgelegd aan de  MR. De MR 

heeft  ingestemd met het voorgestelde beleid wat met samenwerking van ouders en team tot stand is 

gekomen. 

Dit betekent dat het voedingsbeleid er als volgt uitziet:  

Er zijn twee eetmomenten per dag waar de ouders zorg voor dragen. Vanuit huis wordt er een 10-uurtje en een 

lunch mee genomen. 

Om 10 uur is het volgende toegestaan: 

 Water (geen pakjes meer)  De kinderen kunnen de hele dag door water te 

tappen. 

 Fruit (denkt u ook eens aan gedroogd fruit) of groente zoals b.v. 

komkommer, paprika, tomaatjes, olijven. 

 

Alleen op vrijdag mogen de kinderen wel een stukje ontbijtkoek of evergreen 

o.i.d. meenemen. Chocolade koeken e.d. worden weer meegegeven naar huis.  

De lunch: 

Wij stimuleren een gezonde lunch. Dat betekent dat de lunch kan bestaan uit 

brood (het liefst bruin/volkoren) en/of crackers  met beleg (naar keuze, geen 

hagelslag i.v.m. knoeien ), geen croissantjes of worstenbroodjes e.d. Fruit en/of 

groente en een pakje drinken (zonder toevoegingen) of melk of karnemelk.  

Wat betreft de traktaties:   

Ook hiervoor geldt dat traktaties niet uit koek, snoep, chips of cake mag bestaan. Dit wordt aan het einde van 

de dag weer mee naar huis gegeven. Wij begrijpen dat het best wel even zoeken is naar een leuke, gezonde 

traktatie. In de nieuwsbrief zullen wij regelmatig tips geven voor gezonde traktaties.  
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Een traktatie hoeft niet altijd iets eetbaars te zijn. Wij 

vragen u wel om 

het klein te 

houden, b.v. een 

doosje rozijntjes, 

een zakje druiven 

of een stokje met 

fruit. Of denkt u 

eens aan een 

klein potloodje of 

b.v. een 

puntenslijper als u geen eetbare traktatie wilt geven. Voordat uw 

kind jarig is, raden  wij u aan met de leerkracht te overleggen waar 

uw kind op gaat trakteren of om tips te vragen.  Wilt u ook de leerkracht iets geven? Dan vragen wij u ook om 

dit een gezonde traktatie te laten zijn. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Wordt er dan helemaal niet meer gesnoept? Natuurlijk wel. Op feestdagen kan er best wel eens iets 
getrakteerd worden zoals b.v. pepernoten, een speculaasje, taai- taai poppetje of een vruchtenijsje bij b.v. een 
sportdag of uitje. Het gaat erom dat kinderen zich  bewust worden wat  gezonde voeding is.  
Wat kunt u verwachten van de leerkrachten? 
Over het algemeen wordt er gelukkig rekening gehouden met het voedingsbeleid.  De leerkrachten houden in 
de gaten wat er meegenomen wordt. Als dit niet volgens de afspraken is, zullen zij moeten besluiten om in 1e 
instantie u als ouder erop aan te spreken. Bij herhaling kunnen zij besluiten om het eten weer mee te geven. U 
begrijpt dat dit ook voor leerkrachten een heel vervelende interventie is.  Daarom vragen wij u dan ook met 
klem om aan het voedingsbeleid mee te werken en het tot een succes te maken!  
Allergieën: 
Uiteraard proberen wij rekening te houden met kinderen die een allergie hebben. Tijdens de diverse 
gezamenlijke activiteiten wordt er door de ouderraad en oudercommissie gezorgd voor een versnapering. Om 
teleurstellingen bij deze kinderen te voorkomen proberen zij, samen met u, voor een geschikte oplossing te 
zorgen. Als uw kind een allergie heeft verzoeken wij u vriendelijke dit aan de leerkracht of leidster en de 
ouderraad/partnerschapsteam door te geven. Wij hopen dat ook u rekening wilt houden met de betreffende 
kinderen. Als uw eigen kind met zijn/haar verjaardag op school gaat trakteren, kunt u aan de leerkracht vragen 
naar de bijzonderheden. 

 

FOTO EN VIDEO OPNAMEN. 

Zonder toestemming van ouders, mogen wij geen beeldmateriaal gebruiken van onze leerlingen/kinderen. 
Tijdens de inschrijving kunt u aangeven of we wel/geen gebruik mogen maken van beeldmateriaal van uw kind. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim4seQ9s7KAhVJaxQKHRk8CckQjRwIBw&url=http://www.budgi.nl/feest/grappige-en-gezonde-traktaties/&psig=AFQjCNFmtVe5Ajfumb8IwFyG3Qz3-_a2pA&ust=1454153500945042
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Er zullen echter uitzonderlijke situaties ontstaan, waarvoor we u nog extra toestemming vragen. Hiervan wordt 
u door middel van een nieuwsbrief op de hoogte gebracht. 

                                                                 

VAKANTIE EN VRIJE/STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR 2018-2019 

Jaarlijks plannen wij onze vakanties en studiedagen. U kunt deze nalezen op onze website. Voor de meest 
actuele informatie is het belangrijk om onze nieuwsbrief te lezen of de website goed in de gaten te houden. 

Studiedag 5 oktober. 

Herfstvakantie: 22 oktober t/m 26 oktober 2018 

Studiedag 16  november 2018 

Kerstvakantie: 24  december 2018 t/m 4 januari 2019 

Studiedag 7 januari 2018 

Voorjaarsvakantie: 18 februari 2019 t/m 22 februari 2019 

Studiedag 25 februari 2019 

Meivakantie: 19 april 2019 t/m 3 mei 2019 

Studiedag 29 mei. 

Hemelvaartvakantie 30 en 32 mei 2019 

Pinksterweekend  10 juni 2019 

Studiedag 11  juni 2018 

Zomervakantie:  15  juli  2019  t/m 23 augustus 2019 

Tijdens studiedagen zijn de kinderen vrij.  

 

ZIEKMELDEN. 

Wanneer uw kind niet naar school kan komen, dient u dit ’s morgens tussen 08.00 en 08.30 uur telefonisch 
door te geven op 036 7675126 of te melden via Digiduif.  Voor de locatie Hasselbraam kunt u bellen met 06 

 

 

 

VERLOF AANVRAAG. 
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In bepaalde gevallen kunt u van de schoolleiding toestemming krijgen om uw kind niet naar school te laten 
gaan. Bijvoorbeeld bij ziekte, religieuze feestdagen, verhuizing, bruiloft en gewichtige omstandigheden zoals 
overlijden van een familielid of een begrafenis. 

Ook als u door uw beroep of dat van uw partner geen mogelijkheid heeft om tijdens schoolvakanties op 
vakantie te gaan, kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor vrijstelling. In dat geval kan uw kind 
onder bepaalde voorwaarden maximaal 10 dagen per jaar extra vrij krijgen. Dit is echter wettelijk niet 
toegestaan in de eerste twee schoolweken na de zomervakantie. 

Alle regels omtrent het aanvragen van verlof kunt u nalezen in de brochure Extra en Bijzonder Verlof. Deze 
vindt u op onze website onder het kopje “Praktische informatie”. Ook kunt u daar het aanvraagformulier 
downloaden. Wanneer u verlof aanvraagt, dient u dit ruim van tevoren (minimaal 8 weken) te doen. U kunt het 
formulier inleveren bij de administratie en hoort in principe binnen twee weken of het verlof wordt toegekend. 

BIJ AFWEZIGHEID LEERKRACHT 

Indien een leerkracht door ziekte of buitengewoon verlof afwezig is, zal deze leerkracht intern of extern 
vervangen worden. Dit lukt echter niet altijd. Het kan dan voorkomen dat een klas verdeeld wordt. In een 
uiterst geval kan u gevraagd worden uw kind een dag thuis op te vangen. 

SCHOLING TEAM 

Ieder schooljaar wordt er een aantal studiedagen ingeroosterd. Het team heeft die dagen scholing of bespreekt 
met elkaar onderwijskundige zaken die tijdens de normale teamvergaderingen niet aan de orde kunnen 
komen. De kinderen hebben op deze studiedagen vrij. In de jaarplanning geven we aan het begin van het 
schooljaar aan wanneer die studiedagen zijn.  

DIEREN IN SCHOOL. 

In verband met allergieën (cara en astma), zijn dieren in de school niet toegestaan. Uitzonderingen kunnen 
gemaakt worden als een kind een spreekbeurt of een presentatie over een dier houdt en er geen kinderen met 
allergieën in de klas zitten. In overleg met de leerkracht kan dan afgesproken worden op welk tijdstip het dier 
gebracht en weer gehaald wordt. 

KLEDINGVOORSCHRIFTEN. 

Dit kan een moeilijk onderwerp zijn, omdat niet voor iedereen duidelijk is wat kan en wat niet kan op de 
basisschool. Om het één en ander iets duidelijker neer te zetten hebben wij de volgende afspraken met elkaar 
gemaakt. Wij zitten en lopen niet met ontbloot bovenlijf door de school en in de klas. Gebruik van 
hoofdbedekking zoals petten, hoeden, gezicht bedekkende en aanstootgevende kleding is niet toegestaan. Bij 
twijfel ligt de uiteindelijke beoordeling op schoolniveau bij de directie van de school.  

OVERSTAP VANAF EEN ANDERE SCHOOL BINNEN ALMERE 

Uit onderzoek blijkt dat kinderen midden in het schooljaar regelmatig wisselen van school. Helaas komt dit de 
leerprestaties niet ten goede. Daarom hebben alle schoolbesturen van Almere besloten tussentijds wisselen zo 
veel mogelijk te beperken. We zetten de regels graag voor u op een rij.  

Tussentijds wisselen van school gedurende het schooljaar is alleen mogelijk als: 

- u verhuist; 

- uw kind speciaal onderwijs moet gaan volgen; 
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- er sprake is van een onoplosbaar conflict;  

- de school de zorg niet meer kan leveren.  

NAAR EEN NIEUWE SCHOOL AAN HET EINDE VAN HET JAAR. 

Heeft u een andere reden om van school te wisselen? Dat kan aan het einde van een schooljaar. Hoe? U vraagt 
een gesprek aan met de directie. Daarna schrijft u uw kind uit met het officiële uitschrijfformulier. Dan kunt u 
uw zoon of dochter inschrijven bij de nieuwe school. Uw kind maakt het schooljaar af en start het nieuwe 
schooljaar op zijn of haar nieuwe school.  

Om ervoor te zorgen dat de overgang voor uw kind soepel verloopt, hebben de schooldirecties overleg met 
elkaar over de ontwikkeling van uw kind en de gang van zaken rondom de schoolwisseling.  

Heeft u vragen over het tussentijds wisselen van school? De directeur informeert u graag over de stad brede 
afspraken die gemaakt zijn tussen de schoolbesturen. 

Het officiële uitschrijfformulier kunt u bij de directie of administratie ophalen. 

 

SCHORSING EN VERWIJDERING. 

Als uw kind zich niet gedraagt volgens de geldende regels van onze school, kunnen we een aantal maatregelen 
treffen. Denk hierbij aan strafwerk, een time-out of nablijven. Ook kunnen we besluiten om uw kind voor een 
korte periode te schorsen. Helaas komt het wel eens voor dat een leerling dusdanig ontoelaatbaar gedrag 
vertoont dat schorsing of verwijdering noodzakelijk is. Het betreft gedrag waardoor de rust en veiligheid en/of 
het onderwijskundig proces in de school niet meer gegarandeerd kunnen worden. In de Wet op het Primair 
Onderwijs zijn hierover regels opgenomen. Deze zetten wij - kort samengevat - op een rij.  

WAAROM SCHORSEN WE? 

Op onze school hebben we regels waar iedereen zich aan moet houden. We vinden het  belangrijk om uw kind 
en zijn of haar klasgenoten een veilige en gezellige leeromgeving te bieden. Als een leerling onze regels niet 
respecteert en naleeft, kunnen we het kind schorsen. Met een schorsing willen we een dringend signaal 
afgeven richting de leerling: dit gedrag is ontoelaatbaar!   

ZO WERKT EEN SCHORSING. 

Uw kind kan voor één dag tot maximaal één week geschorst worden. Als uw kind voor een halve dag naar huis 
wordt gestuurd, valt dit niet onder de noemer ‘schorsing’. Dit noemen we een ‘time-out’. Als dit uw kind 
betreft, krijgt u van ons een brief waarin de reden van schorsing staat. Als de schorsing langer dan één dag 
duurt, laten wij de Rijksoverheidsinspectie schriftelijk weten waarom wij uw kind geschorst hebben. 

HOE KUNT U BEZWAAR MAKEN? 

Als u het met een schorsing niet eens bent, kunt u bij ons 

bestuur een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift 

vermeldt u de argumenten waarom u vindt dat de schorsing 

niet terecht is. Het adres van het bestuur is: Bestuur 

Openbaar Onderwijs 

Bezoekadres: Randstad 20-31, 1314 BC  Almere 

Postadres: Postbus 60276, 1320 AH  Almere 
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Telefoon 036 540 63 63 

www.asg-almere.nl 

Clusterdirecteur: Hans Vleerbos.  

ZO WERKT EEN VERWIJDERING. 

Als we besluiten dat uw kind van school moet, zijn wij verplicht om voor hem of haar een vervangende school 
te vinden.  

Als u het niet eens bent met ons besluit, kunt u hiervoor terecht bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs. 
Dit is een onafhankelijke commissie waarbij iedere school is aangesloten. Op uw verzoek adviseert de 
commissie het schoolbestuur binnen 10 weken over de beslissing van verwijdering. Het bestuur hoeft het 
advies niet op te volgen.  

Als u bij het schoolbestuur bezwaar heeft gemaakt tegen het besluit tot verwijdering  dan moet zij het advies 
van de Geschillencommissie Passend Onderwijs afwachten.  Het bestuur laat u en de commissie weten wat wij 
met het advies doen en waarom. 

Meer informatie over dit onderwerp? www.onderwijsgeschillen.nl  

De Geschillencommissie Passend Onderwijs valt onder de Stichting Onderwijsgeschillen.  

GESCHILLENCOMMISSIE PASSEND ONDERWIJS.  

Per 1 augustus 2014 is een landelijke Geschillencommissie Passend Onderwijs ingesteld 
(www.onderwijsgeschillen.nl.).  Deze commissie oordeelt op verzoek van de ouders/verzorgers onder meer 
over een geschil tussen de ouders/verzorgers en de school over de verwijdering van een leerling.  Het verzoek 
moet binnen 6 weken na de bekendmaking van de beslissing tot verwijdering bij de commissie zijn ingediend.  
Vervolgens brengt de commissie binnen 10 weken een oordeel uit over de beslissing tot verwijdering. Het 
betreft een bindend advies waartegen geen bezwaar of beroep kan worden ingesteld.  

Naast het indienen van een bezwaarschrift tegen een beslissing tot verwijdering, kunnen ouders/verzorgers 
ook de geschillencommissie inschakelen. Het inschakelen van de commissie kan echter ook in plaats van het 
indienen van een bezwaarschrift komen. De keuze is aan de ouders/verzorgers. Wanneer de ouders/verzorgers 
tegen het besluit tot verwijdering de geschillencommissie hebben ingeschakeld en een bezwaarschrift bij het 
schoolbestuur hebben ingediend, wordt het oordeel van de geschillencommissie door het schoolbestuur bij de 
beslissing op het bezwaarschrift betrokken. 

ONDERWIJSCONSULENTEN.  

Bij problemen rondom de schorsing en verwijdering van leerlingen kunnen  de ouders/verzorgers het 
Landelijke Bureau Onderwijsconsulenten voor bemiddeling en advisering inschakelen 
(www.onderwijconsulenten.nl; tel.nr. 070-3122887). Bij het  verwijderen van leerlingen kunnen deze 
consulenten als tussenstap worden ingeschakeld voordat de Geschillencommissie Passend Onderwijs wordt 
ingeschakeld. Aan de bemiddeling en advisering van deze onderwijsconsulenten zijn geen kosten verbonden.  

GESCHEIDEN OUDERS.  

Niet elke scheiding verloopt soepel. Soms wordt de school betrokken in het conflict. Het is beter dit in het 
belang van de school en het kind te voorkomen. 

Hoe handelt de school als beide ouders na de scheiding het ouderlijk gezag hebben, en het kind bij één van de 
ouders woont? Uitgangspunt hierbij is dat beide ouders recht hebben op informatie over de vorderingen en 
ontwikkelingen van het kind. Om grenzen helder te hebben, hanteert de school de volgende regels en 
afspraken. Zo is voor iedereen duidelijk wat de afspraken zijn. 

http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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Beide ouders (ook zonder ouderlijk gezag )  kunnen informatie opvragen over de vorderingen en 
ontwikkelingen van het kind. De school verstrekt deze informatie, tenzij de gevraagde informatie niet in het 
belang van de leerling is.  

De school communiceert met de ouder bij wie het kind woont en met wie contact is over kleine alledaagse 
schoolzaken. 

Het is de taak van de ouder bij wie het kind woont om de ex-partner te informeren en samen tot een besluit te 
komen. De school gaat er dan ook van uit dat hetgeen de ouder bij wie het kind woont doorgeeft, een 
gezamenlijk besluit is.   

Soms is er echter sprake van belangrijke schoolzaken, bijvoorbeeld de schoolkeuze voor het voortgezet 
onderwijs. Of de ouderlijke instemming voor een onderzoek naar leer- en/of gedragsproblemen van het kind. 
In dergelijke gevallen zal de school aan beide ouders toestemming vragen. Het is dan niet voldoende dat 
uitsluitend de ouder bij wie het kind woont toestemming geeft.   

Als de informatiebehoefte van beide ouders blijft komen, maken wij dit bespreekbaar. Samen met u bedenken 
we een gestructureerde manier waarop we informatie verstrekken.  

Als u zich wendt tot de rechter en daar een kwestie voorlegt, volgen wij de uitspraak van de rechter. 

 

VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID 

De  Almeerse  Scholen Groep, het bestuur van deze school, heeft voor de hele organisatie een 
verzekeringspakket afgesloten bij verzekeringsmaatschappij AON. Onderdeel van dit pakket zijn een 
ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. 

WIE ZIJN ER VERZEKERD? 

Iedereen die betrokken is bij schoolactiviteiten: leerlingen, personeel en vrijwilligers. Wat is er wel en niet 
verzekerd op basis van de ongevallenverzekering? Betrokkenen heeft recht op een (beperkte) uitkering als een 
ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Als de verzekering van de betrokkene geen dekking biedt, bijvoorbeeld 
door eigen risico, worden de geneeskundige en tandheelkundige kosten vergoed. 
 
Materiële schade, bijvoorbeeld aan de bril, fiets en telefoon valt niet onder de dekking. Ook de iPad valt 
hieronder. 
Voor het gebruik van de iPad moet een contract worden ondertekend.   
Schade door verlies, diefstal of beschadiging van de iPad mini (ongeacht of dit op school of thuis gebeurt), komt voor 
rekening van de ouder, behoudens schade welke terug te voeren is op garantiebepalingen van de fabrikant.  

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 

Personeelsleden, vrijwilligers en bestuursleden, actief voor de school, zijn gedekt  tegen schadeclaims door 
onrechtmatig handelen. Maar let op! De school/het schoolbestuur is niet (zonder meer) aansprakelijk voor 
alles wat er tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt.  

De school heeft pas een schadevergoedingsplicht als er sprake is van een verwijtbare fout. Personeelsleden, 
vrijwilligers of bestuursleden moeten dus te kort zijn geschoten in wat er van hen verwacht wordt. Een mooi 
voorbeeld van een niet verwijtbare fout: tijdens de gymles wordt een bal geschopt. Deze komt op de bril van 
uw zoon of dochter terecht en de bril is kapot. In zo’n geval valt de schade niet onder de 
aansprakelijkheidsverzekering. 

De school is niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen.  
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Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun handelen. 
Als uw kind tijdens de schooluren of schoolactiviteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is hij 
of zij daar zelf verantwoordelijk voor. Het is dus belangrijk dat u zelf een particuliere 
aansprakelijkheidsverzekering afsluit. Op vergelijking site  www.Independer.nl kunt u kijken welke 
aansprakelijkheidsverzekering het beste bij uw gezin past. 

EIGENDOMMEN VAN LEERLINGEN VERZEKEREN. HET KAN! 

Wilt u er zeker van zijn dat u niet voor onverwachte kosten komt te staan door schade aan de eigendommen 
van uw kind? Dan kunt u zich hiervoor verzekeren met een leerlingenverzekering. Op deze manier is schade die 
optreedt in de periode van huis naar school, onder schooltijd en van school naar huis verzekerd.  Meer 
informatie vindt u op: 

www.leerlingenverzekeringen.nl  

www.aononderwijs.nl/leerling  

MEDISCH HANDELEN EN MEDICIJNGEBRUIK 

Wat nu als uw kind medicijnen gebruikt, een aandoening heeft of ziek wordt op school? Waar is de school dan 
verantwoordelijk voor en hoe moet het onderwijspersoneel handelen? Omdat we hier te maken hebben met 
de Wet BIG (Wet op de Beroepen Individuele Gezondheidszorg) én omdat het om de gezondheid van uw kind 
gaat, hebben wij een protocol opgesteld. In het protocol ‘Medisch handelen en medicijngebruik op school’ 
staat alles over de volgende drie situaties: 

UW KIND WORDT ZIEK OP SCHOOL: HOE TE HANDELEN?  

Als uw kind ziek wordt of pijn heeft, bellen we u voor overleg. Bent u niet bereikbaar? Dan bepalen wij zelf of 

pijnstilling gewenst is. Bij twijfel raadplegen wij een arts. Wij zijn voorzichtig met het geven van paracetamol.  

Bij de inschrijving van uw kind heeft u een verklaring getekend, waarmee u ons toestemming geeft voor de 

manier waarop wij handelen. In de verklaring staan ook eventuele bijzonderheden over de gezondheid van uw 

kind. 

U vraagt de school voorgeschreven medicatie toe te dienen aan uw kind. 

Moet uw kind tijdens schooltijd medicijnen innemen? Dan kunt u een medewerker van de school vragen of 

hij/zij dat wil doen. Als de persoon in kwestie zich bekwaam genoeg voelt om deze verantwoordelijkheid te 

nemen, vult u ‘Verklaring 2 Medicatiegebruik’ in. Hierin staat exact beschreven wie waarvoor verantwoordelijk 

is en hoe gehandeld wordt.  

U vraagt de school een medische handeling te verrichten.  

Bij hoge uitzondering voeren wij in overleg medische handelingen uit. Denk hierbij aan het toedienen van 

injecties of het geven van sondevoeding. Als de onderwijsmedewerker dit wil doen, moet hij/zij eerst bekwaam 

worden verklaard door een arts of deskundige.  Ook moeten de verklaring ‘medisch handelen’ en de 

‘bekwaamheidsverklaring’ worden ingevuld en getekend door de juiste partijen. De medewerkers geven zelf 

aan of zij de betreffende medische handeling wil of kan uitvoeren. Hij of zij is dit niet verplicht. Dan moet u als 

ouder zelf een oplossing vinden voor dit probleem  

Waar vind ik het protocol en de verklaringen?  

Bovenstaande informatie is een samenvatting van het protocol. Wilt u het protocol of de bijlagen in zijn geheel 

nog eens rustig doornemen? Dan kunt u vinden op onze website.  

http://www.leerlingenverzekeringen.nl/
http://www.aononderwijs.nl/leerling
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UW KIND WORDT ZIEK OP DE OPVANG: HOE TE HANDELEN? 

Tenminste één op de twee leidsters/leerkrachten is in het bezit van een geldig EHBO-diploma en weet hoe te 

handelen in geval van nood. Regelmatig wordt een bijscholingscursus gevolgd. 

In het geval van een besmettelijke ziekte welke gevaar kan opleveren voor de gezondheid van andere kinderen 

of leidsters,  braken of ernstige diarree kan het kind het IKC niet bezoeken. 

Besmettelijke ziekten worden gemeld in de hal en/of op de deur van de groep. Bij (besmettelijke) ziekten  

raadplegen wij de GGD map “Gezond en veilig”.  

Wanneer een kind ziek wordt worden de ouders of verzorgers daarvan in kennis gesteld. In overleg met de 

ouders of verzorgers wordt dan besloten wat voor actie wordt ondernomen. In geen geval zullen wij koorts 

onderdrukkende middelen (zoals paracetamol etc.) toedienen. In een noodsituatie wordt uiteraard 

onmiddellijk de huisarts gewaarschuwd. 

 

 

NAWOORD 

Deze gids is met zorg samengesteld.  Het kan zijn dat u iets mist in deze gids of dat er een fout in staat die wij 

over het hoofd hebben gezien. Wij hopen dat u dat bij ons wilt geven zodat wij dit kunnen 

aanpassen/veranderen. Immers, waar mensen werken, kunnen fouten worden gemaakt. Wij staan altijd open 

voor op- en/of aanmerkingen die deze gids kunnen verbeteren. 

Wij hopen dat u deze gids met plezier en aandacht heeft gelezen.  

 

Yvonne Penne, Poonam Ramsjhal en het team van Sterrenschool Het Universum. 

 

CONTACTGEGEVENS  

STERRENSCHOOL HET UNIVERSUM 

Adres: Max Planckstraat 74-76, 1341 DA Almere 

Telefoonnummer: 036-7671562 

Website: universum.asg-almere.nl  

 

DIRECTIE SCHOOL 

Yvonne Penne 

T:036-7671562 

E: directie@universum.asg,.nl 

 

mailto:directie@universum.asg,.nl
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ADMINISTRATIE SCHOOL HET UNIVERSUM 

T: 036-7671562 

E: administratie@universum.asg.nl 

DIRECTIE KINDEROPVANG STERRENRIJK 

Poonam Ramsanjhal 

T: 036-5260890 

E: info@kinderopvangsterrenrijk.nl  

DIRECTIE KINDEROPVANG ADMINISTRATIE STERRENRIJK 

Nisha Arjun Sharma 

T: 036-5260890 

E: administratie@kinderopvangsterrenrijk.nl 

 

 

ADRESSEN EXTERNE INSTANTIES 

ALMEERSE SCHOLEN GROEP (ASG)  

Bestuur Openbaar Onderwijs 

Bezoekadres: Randstad 20-31, 1314 BC  Almere 

Postadres: Postbus 60276, 1320 AH  Almere 

Telefoon 036 540 63 63 

www.asg.nl 

Clusterdirecteur: Marten Muis. 

ADVIES- EN MELDPUNT KINDERMISHANDELING (A.M.K.)  

0900-1231230  

 

 

INSPECTEUR VOOR HET BASISONDERWIJS 

Inspectie van het Onderwijs  

Postbus 2730  

3500 GS Utrecht  

Telefoon algemeen: 088-669 60 00  

Fax: 088-669 60 50 

www.onderwijsinspectie.nl 

KLACHTENCOMMISSIE ONDERWIJSGESCHILLEN 

mailto:info@kinderopvangsterrenrijk.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Postbus 85191  

3508 AD Utrecht 

Telefoon: 030-280 95 90 

Fax: 030-280 9591 

www.onderwijsgeschillen.nl 

 

JEUGDGEZONDHEIDSZORG, G.G.D. FLEVOLAND 

Boomgaardweg 4  

1326 AC Almere 

telefoon 0880 029920 

Jeugdarts: Jennifer Rosenthal 

Verpleegkundige: Ingrid op den Velde 

www.ggd-flevoland.nl 

 

 

LANDELIJKE VERENINGING VOOR OPENBAAR ONDERWIJS 

Bezoekadres:  

Louis Armstrongweg 120 

 1311 RL ALMERE  

 

Postadres: 

Postbus 60182  

1320 AE ALMERE  

Tel.: 036 533 15 00    

Fax: 036 534 04 64  

E-mail: voo@voo.nl 

www.voo.nl 

LEERPLICHTAMBTENAAR GEMEENTE ALMERE 

Stadhuisplein 1 

1315 HR Almere 

Telefoon 14036  

PASSEND ONDERWIJS ALMERE 

Postbus 10183  

1301 AD Almere 

Louis Armstrongweg 120 

1311 RL Almere 

info@sla-po.nl 

www.passendonderwijsalmere.nl 

http://www.onderwijsgeschillen.nl/
http://www.ggd-flevoland.nl/
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WELZIJNSWERK “DE SCHOOR”  

o.a. Buurtwerk  

Postbus 10241 

1301 AE Almere 

Tel: 036-5331500 

www.deschoor.nl 

 

 

 


