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Welkom 
Voor u ligt de schoolgids van de Bets Frijlingschool. Hierin vindt u alle informatie over het 
schooljaar 2018-2019. Praktische informatie, zoals lestijden en vakanties. Maar ook informatie over 
de organisatie van het onderwijs, leerlingenzorg en wat u als ouder van ons mag verwachten. 

Alle leerlingen van onze school hebben een verhaal. Op de Bets Frijlingschool doet dat verhaal er 
toe en houden we er rekening mee. 

Alle medewerkers van de Bets Frijlingschool zijn er voor de kinderen; niet alleen de leerkrachten, 
iedereen die op de school werkt. We luisteren en hebben geduld. Maar we bieden ook structuur en 

stellen grenzen. Soms houden we kinderen een spiegel voor. En we kijken verder dan het gedrag. 
Vertrouwen geven vinden we ontzettend belangrijk. We blijven in onze leerlingen geloven. Ook als 
het even wat minder goed gaat. 

We zijn er ook voor de ouders en/of verzorgers. Uw betrokkenheid is belangrijk voor de 

ontwikkeling van uw kind. Daarom betrekken we u actief bij de voortgang. Samen maken we een 
plan waarin we bepalen wat wij en u moeten doen om de talenten van uw kind te herkennen en te 
ontwikkelen. Maar we signaleren ook wanneer er extra ondersteuning nodig is en zetten deze zo 

nodig in; voor uw kind, maar soms ook voor u en uw gezin. 
 
Onze opdracht is om al onze leerlingen ieder jaar weer kleine en grote successen te laten behalen 
en uiteindelijk uit te zwaaien naar vervolgonderwijs. Kwaliteit van het onderwijs en de zorg staan 

hierbij voorop. We vinden het belangrijk dat u hier tevreden over bent. Daarom nodigen we u 
regelmatig uit om over de ontwikkelingen van uw kind te praten. Vragen of opmerkingen horen wij 
graag! 

Wij wensen alle leerlingen een goed schooljaar toe en hopen op een prettige samenwerking met u, 

uw kind en andere betrokkenen. Heeft u na het lezen van deze schoolgids nog vragen? Neem dan 
gerust contact op met de leerkracht van uw kind of met Dirk Bosch, de schooldirecteur. 

 
Annette van der Poel     Dirk Bosch  
Directeur onderwijs     Schooldirecteur Bets Frijlingschool,  

Altra Onderwijs & Jeugdhulp     Onderwijs & jeugdhulp 
 
 
 
NB. Voor de leesbaarheid spreken we over de leerling en ons personeel in de mannelijke vorm. 
Waar ‘hij’ of ‘hem’ staat, kunt u uiteraard ook ‘zij’ of ‘haar’ lezen. Waar ‘ouders’ staat wordt ook 

‘ouder’ of ‘verzorger(s)’ bedoeld. 
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1. Over de Bets Frijlingschool 
 
De Bets Frijlingschool is een basisschool voor speciaal onderwijs. Voor speciale kinderen die zich 
net iets anders gedragen. Die zich moeilijker kunnen concentreren, die impulsiever zijn. Daardoor 
zitten ze op een reguliere school niet lekker op hun plek. Gelukkig biedt de Bets Frijlingschool een 
veilige en leuke plek waar ze wél tot hun recht komen.  

Op de Bets Frijlingschool leren ze grotendeels hetzelfde als op een gewone school. Maar de 
werkwijze is anders. Zo stellen we onze leerlingen in staat het beste uit zichzelf te halen.  

 

Ruimte voor ontwikkeling 
Een van de eerste taken van onze school is om de leerlingen positieve ervaringen op te laten doen, 
zodat naar school gaan weer leuk wordt. Wanneer zij zich veilig en prettig voelen op school, 
kunnen zij tot leren komen en is er meer ruimte voor hun ontwikkeling. De Bets Frijlingschool biedt 
de kinderen een veilig klimaat en stemt het leren op het kind af. We laten de leerlingen veel 

succeservaringen opdoen en zij worden vaak beloond. Dat noemen wij competentiegericht werken. 
Door de kleine groepen kunnen we de leerlingen extra aandacht geven en is er ruimte voor de 
eigenheid van het kind. 
 

Kernwaarden 
Op onze school wordt gewerkt met PBS (Positive Behavior Support). Naar aanleiding hiervan zijn er 
samen met de leerlingen Kernwaarden opgesteld.  
Deze zijn voor onze school:  
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Alle afspraken in en om de school worden gemaakt n.a.v. deze kernwaarden. Die afspraken zijn er 
o.a. om rust en veiligheid in een groep te creëren. We maken het gedrag bespreekbaar en geven 
duidelijk aan welk gedrag we van de leerling verwachten. We geven het goede voorbeeld, 
stimuleren samenwerken en delen met andere leerlingen, spreken positieve verwachtingen uit, 
gaan zuiver en duidelijk om met beloning en straf, geven ruimte aan de eigen ontwikkeling van het 

kind en geven verantwoordelijkheid. 
   

De inrichting van de school 
De Bets Frijlingschool biedt speciaal onderwijs. Het verschil zit niet in de leerstof, want die is 
vergelijkbaar met de leerstof op een reguliere basisschool. Uw kind zal de vakken die de Bets 
Frijlingschool biedt (lezen, rekenen, gymnastiek, enz.) dan ook herkennen. Ook wij bereiden 
kinderen voor op een overgang naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Het woordje ‘speciaal’ 
geeft aan dat er toch verschillen zijn. In algemene zin gaat het om onderstaande punten: 

 Uw kind wordt geplaatst in een groep van maximaal veertien leerlingen. Daarom kunnen we 
veel aandacht aan ieder kind geven.  

 Wij bieden een veilige en gestructureerde omgeving. 
 We benaderen de kinderen positief; de klas is hun veilige plek. 
 Wij proberen uw kind vanaf het allereerste moment (weer) succeservaringen te laten beleven; 

het accent ligt veel meer op wat uw kind wel kan. 

 Wij proberen nadrukkelijk gewenst gedrag te belonen en ongewenst gedrag waar mogelijk te 

negeren. Dit doen we d.m.v. PBS. 
 Naast de verplichte leerstof, besteden wij veel aandacht aan de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van uw kind.  
 Op de meeste basisscholen hoort de leerstof bij een leerjaar; bij ons op school zorgen we dat 

leerstof bij het niveau van de leerling past.  
 Naast de groepsleerkracht kunnen wij intern een beroep doen op ondersteuning van de 

onderwijsassistenten, leerkrachtondersteuners, schoolpsycholoog/orthopedagoge, intern 
begeleider en de maatschappelijk deskundige. 

 We kunnen ook intern een beroep doen op de jeugdhulpverlening van Altra voor het kind en/of 

de ouders. 
 Extern kunnen wij een fysiotherapeut en een jeugdarts inschakelen. 
 We werken samen met Lucertis (ggz) en ook met de Bascule bij de Sterklas. 
 Wij volgen de vorderingen van leerlingen systematisch door middel van 

ontwikkelingsperspectief, rapporten en oudergesprekken.  
 Wij leveren een bijdrage aan de diagnostiek en stemmen de zorg en hulp af met 

zorginstellingen, zodat we samen kunnen zorgen voor een optimale ontwikkeling van uw kind.  
 

Groepsverdeling  
Schooljaar 2018-2019 starten wij met zes groepen. 

Er is waar mogelijk rekening gehouden met: 
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- Leerjaar 
- Contacten in de klas (vriendjes/vriendinnetjes) 
- Leerniveau 
- Gedrag 

 

Aanmelding en toelating  
Voor toelating tot de Bets Frijlingschool vragen de basisschool en ouders een 
toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband. De commissie die deze verklaringen 

afgeeft, bepaalt of uw kind deze vorm van onderwijs nodig heeft of dat een andere vorm van 
ondersteuning uitkomst kan bieden. Uit een rapport van de vorige school, waarin de aard en ernst 
van de ondersteuning van uw kind worden beschreven, moet blijken of uw kind aan de 
toelatingscriteria voldoet.   



 
11 

  



 
12 

2. Ons onderwijs 
 

Samenwerken aan doelen 
Hoe halen we het beste uit uw kind? Allereerst kijken we naar de mogelijkheden van uw kind: wat 
is zijn leervermogen en hoe staat het met de sociaal-emotionele ontwikkeling? We kijken daarbij 
naar de sterke kanten en minder sterke kanten. Dat beschrijven we in het 
ontwikkelingsperspectief. Op basis daarvan stellen we lange termijndoelen en een (mogelijke) 

uitstroombestemming naar het vervolgonderwijs.  
 
Wij hanteren op onze school vier leerroutes: 
 

Bets Frijlingschool 

 

Praktijkonderwijs

Indicatoren (o.a.)

IQ 60 - 75 in 
combinatie met 
andere factoren

Uitstroomprofiel

Praktijkonderwijs 

Een (beschermende) 
opleidingsituatie waar 
de leerling 
arbeidsmatige 
activiteiten gaat 
uitvoeren. 

Of de leerling stroomt 
door naar 
vervolgonderwijs 
binnen mbo niveau  1 
arbeid.

Vmbo bb/kb 

(+ lwoo)

Indicatoren (o.a.)

IQ 75 - 90 in 
combinatie met 
andere factoren

Uitstroomprofiel

Vmbo b/k+ lwoo 

Vervolgonderwijs 
met als doel het 
behalen van een 
diploma. 

Vervolgens kan de 
leerling starten 
binnen mbo niveau 
1 of 2.

Vmbo g/t

Indicatoren (o.a.)

IQ 90 - 110 in 
combinatie met 
andere factoren

Uitstroomprofiel

Vmbo g/t

Vervolgonderwijs 
met als doel het 
behalen van een 
diploma. 
Vervolgens kan de 
leerling starten 
binnen mbo niveau 
3 of 4.

Havo/Vwo

Indicatoren (o.a.)

IQ> 110 in 
combinatie met 
andere factoren

Uitstroomprofiel

Havo / Vwo

Vervolgonderwijs 
met als doel het 
behalen van een 
diploma. 
Vervolgens kan de 
leerling starten met 
hbo of universitair 
onderwijs.
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Hoe bereiken we de gestelde doelen? Om daar doelgericht aan te werken zetten we het  
ontwikkelingsperspectief om in een plan voor leren en gedrag. Hierin staat beschreven hoe wij met 
uw kind aan het werk gaan en welke verwachtingen wij hebben. De voortgang bespreken we 
regelmatig met u. We kijken naar de leervorderingen, naar het gedrag en de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van de leerling. Twee keer per jaar evalueren we de plannen uitgebreid. Als dat nodig 
is, stellen we ze bij. Het leerlingvolgsysteem helpt ons de ontwikkeling nauwgezet te begeleiden en 
volgen. Het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief is terug te vinden in de 
handelingsplannen van uw kind. Deze zijn terug te vinden op het Ouderportaal van ParnasSys. 

 

Vakken 
Net als op de reguliere basisschool krijgt uw kind bij ons op school rekenen, technisch & begrijpend 
lezen en spelling. Deze vakken worden gegeven met reguliere lesmethodes. De leerstof is 

afhankelijk van de uitstroombestemming. In de uitstroombestemming wordt op basis van de 
beschikbare gegevens bij aanmelding bepaald naar welke vorm van voortgezet onderwijs een kind 
zal gaan. Verder krijgt uw kind ook vakken als: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, 
expressievakken en gymnastiek. Dit wordt doorgaans meer op groepsniveau aangeboden, maar 
wel rekening houdend met de mogelijkheden van de leerlingen.  
 

Computers en digitaal schoolbord 
Computerprogramma’s en het digitale schoolbord vormen een onderdeel van het lesprogramma. In 

iedere groep staan minimaal vijf Chrome-Books waarmee de leerlingen kunnen werken. De 
programma’s worden vooral bij het taal-, lees- en rekenonderwijs gebruikt. Het gaat hier vaak om 
individuele programma’s, die speciaal op het niveau van het kind zijn ingesteld. Daarnaast kan in 
elk lokaal gebruik worden gemaakt van internet. Kinderen mogen hier alleen onder begeleiding van 
de leerkracht mee werken.  
 

Toetsen 
Twee keer per jaar nemen wij een groepsgewijs schoolonderzoek (GSO) af. Dit geeft ons inzicht in 

de leervorderingen. In het leerplan van uw kind is aangegeven welke toetsen er worden 
afgenomen. Hierdoor kunnen wij goed zicht houden op de ontwikkeling van uw kind. Als uw kind 
een achterstand heeft in de schoolse vaardigheden, kunnen wij dat snel signaleren. 
Wij toetsen op het gebied van (technisch en begrijpend) lezen, spelling en rekenen. De toetsen 
worden zowel individueel als groepsgewijs binnen de klas afgenomen.  
 
De resultaten van het GSO, in combinatie met de streefdoelen in het ontwikkelingsperspectief, zijn 

uitgangspunt voor het opstellen van een onderwijskundig handelingsplan. Op basis van dat plan 
stellen we de leerdoelen voor de komende periode op. De resultaten en de nieuwe 

handelingsplannen bespreken we met de ouders. Het ontwikkelingsperspectief met de bijbehorende 
grafieken wordt ondertekend. 
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Alle toetsresultaten nemen we op in ons digitale leerlingvolgsysteem. Ook de sociaal-emotionele 
ontwikkeling is daarin terug te vinden. Hiervoor gebruiken we het instrument ZIEN!. De test wordt 
twee keer per jaar afgenomen om een goed beeld van de ontwikkeling van uw kind te krijgen. 
 

Schoolrapport 
In januari en juni geven wij de kinderen een rapport mee naar huis. Voordat wij dit uitdelen, 
bespreken wij de voortgang met de ouders tijdens de voortgangsgesprekken. U krijgt hiervoor een 

uitnodiging. Wij vinden het erg belangrijk dat wij u persoonlijk spreken en gaan ervan uit dat u 
gehoor geeft aan deze uitnodiging. 
 

Schooltijden en pauzes 
De schooltijden 
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag  en vrijdag : 08.30 – 14.00 uur. 

 
Pauze 
Er is voor elke groep 20 minuten pauze waarin gegeten kan worden.  
Het buitenspelen is ook 20 minuten. Dit doen wij begeleid met een onderliggend curriculum. 

Hierdoor is dit onderdeel geworden van onze lestijd. 
 
Uw kind doet er toe! De kinderen merken dit al als zij ‘s morgens binnen komen. Wij hanteren een 

inlooptijd van 10 minuten. Om 08.20 uur gaat de deur open. De aanwezige kinderen worden dan 
persoonlijk welkom geheten. Vervolgens lopen de kinderen door naar hun eigen klaslokaal waar zij 
weer worden opgevangen en welkom geheten door de groepsleerkracht. Om 08.30 uur starten de 
lessen. We vinden het dan ook belangrijk dat alle kinderen op tijd op school zijn. Ook het 
dagprogramma in de klas kent regelmaat en structuur. De groepsleerkracht maakt dit visueel 
zichtbaar door het dagprogramma op het bord te zetten.  
 

De pauzetijden 

De groepen hebben eigen pauzetijden. De ochtendpauze is voor elke groep 15 minuten. Deze 
pauze vindt plaats tussen 10.00 uur en 11.00 uur. De middageetpauze is voor elke groep 20 
minuten. Dit vindt plaats tussen 11.45 uur en 13.15 uur.  
De kinderen eten tussen de middag op school. Zorgt u voor een gezonde lunch? Geef uw kind geen 
koolzuurhoudende drankjes (blikjes), energiedrankjes e.d. mee. Er zijn voldoende gezonde 

alternatieven. Dit geldt ook voor de tussendoortjes. Kinderen snoepen (op school) nog veel. Dat is 
niet verstandig en wij staan dat niet toe op school.  
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Vakantierooster en vrije dagen 
 
 

Vakantie Eerste dag Laatste dag 

Herfstvakantie 20-10-18 28-10-18 

Studiedag 29-10-18  

Kersvakantie 22-12-18 06-01-19 

Studiedag 14-01-19  

Voorjaarsvakantie 16-02-19 24-02-19 

Studiedag 04-03-19  

Goede vrijdag/Pasen 19-04-19 22-04-19 

Meivakantie 27-04-19 12-05-19 

Hemelvaartsdagen 30-05-19 31-05-19 

Studiedag 03-06-19  

Pinksteren 10-06-19  

Zomervakantie 13-07-19 25-08-19 

 
 

 Onderwijsuren in schooljaar 2018-2019: 
 
In het schooljaar 2018-2019 geven we 962 uur onderwijs. Dit is af te leiden uit onderstaande 
berekening: 

 

Totaal aantal lesuren per jaar 1343,33 

Verbruik vakantie per jaar -381,17 

Saldo 962,17 
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3. Onze ondersteuning 
 

De intern begeleider en de schoolpsycholoog zijn verantwoordelijk voor alle zaken rondom de 
leerlingenzorg in de school. Op school besteden we veel aandacht aan de begeleiding van onze 

leerlingen. Hierbij speelt het ontwikkelingsperspectief een grote rol.  
 

Altra jeugd & opvoedhulp 
De jeugd- en opvoedhulp van Altra is een onmisbare schakel in de zorg voor onze leerlingen. Mocht 
meer hulp voor uw kind en/of voor u gewenst zijn, dan kunt u dit bij de schoolpsycholoog of de 
jeugdhulpverlener aangeven. Zij kunnen u informeren over verschillende vormen van zorg en u 
helpen bij het aanvragen van zorg bij de juiste zorginstelling. 
 

Samenwerking met andere instanties 
Naast hulp van Altra jeugd & opvoedhulp, krijgen veel van de kinderen bij ons op school hulp van 
zorginstellingen, zoals: de Bascule, Lucertis, Triversum, Spirit en MEE. Als u of uw kind hulp krijgt 
van een externe instantie, dan willen we daarvan graag op de hoogte gehouden worden. De 
schoolcontacten lopen via de schoolpsycholoog of de jeugdhulpverlener. Zo kunnen we kijken of wij 

mee kunnen werken aan de gestelde zorgdoelen. Wij vinden het belangrijk om met de 
zorginstellingen samen te werken. Dat is in uw en in ons belang!  
 

Samenwerking met Bascule in de Sterklas 
Het samenwerkingsverband Waterland primair onderwijs heeft een voorziening op onze school 
neergezet voor onderwijs en jeugdhulp in combinatie met GGZ-ondersteuning vanuit de Bascule. 
Dit is de Sterklas.  
Hier zitten leerlingen die meer nodig hebben dan onderwijs en jeugdhulp. Aan deze klas is een 
sociotherapeut, een GZ-psycholoog en een psychiater vanuit de Bascule verbonden. 
 

Deskundigen 
 Intern begeleider 

Zij begeleidt de leerkrachten op het gebied van de onderwijskundige aanpak en de organisatie van 
de groep. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de toetsing en houdt ze het leerlingvolgsysteem 
bij. Zij is nauw betrokken bij het formuleren van het onderwijskundig deel van het handelingsplan. 
Als dat gewenst of nodig is, heeft zij contact met u. 
 
 Schoolpsycholoog/orthopedagoog 
Zij is betrokken bij de voortgang van de kinderen op onze school en zo nodig bij het contact met u. 

Zij ondersteunt de leerkrachten, ouders en kinderen waar nodig. Zij doet diagnostisch onderzoek 

en speelt een rol bij het opstellen van het pedagogisch handelingsplan. Daarnaast houdt de 
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schoolpsycholoog zich bezig met de verwijzingen naar andere zorg en levert zij gegevens ten 
behoeve van de indicatiestelling. 
 Jeugdhulpverlener 
De jeugdhulpverlener speelt een belangrijke rol in het contact met u. Wanneer uw kind op onze 
school geplaatst wordt, vraagt de jeugdhulpverlener een gesprek met u aan. U kunt ook zelf om 

een gesprek vragen, wanneer u behoefte heeft aan advies of ondersteuning, bijvoorbeeld: vragen 
met betrekking tot het opgroeien en opvoeden van kinderen. U kunt hierbij denken aan vragen 
over het gedrag van het kind, moeilijkheden in de thuissituatie, onzekerheid van het kind, als er 
sprake is van echtscheiding of het overlijden van een dierbare. Samen zoeken jullie naar mogelijke 

oplossingen. De jeugdhulpverlener kan u eventueel doorverwijzen voor andere hulp. Ook de 
leerkracht of de schoolpsycholoog kan de jeugdhulpverlener vragen contact met u op te nemen.  
De school kan bij u thuis extra zorg aanbieden. De hulpverlener komt vanuit school bij u thuis om 

u te ondersteunen en opvoedingsadviezen te geven. Ook kan de jeugdhulpverlener aan u of uw 
kind een individuele- of groepstraining geven, bijvoorbeeld: een sociale vaardigheidstraining. 
 
 Dyslexiebehandeling 
De Bascule biedt dyslexiebehandelingen voor zowel leerlingen van de Bets Frijlingschool als voor 
leerlingen uit het samenwerkingsverband die hiervoor in aanmerking komen. 

 

 Fysiotherapeut 
De Bets Frijlingschool biedt fysiotherapie aan op school onder lestijd. De fysiotherapeut is een 
medewerker van Kinderpraktijk Sam-Sam en behandelt op indicatie na verwijzing van de huisarts. 
De fysiotherapeut behandelt zowel de problemen op het gebied van de grove als de fijne motoriek. 
 
 Onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners 

Zij begeleiden kinderen binnen en buiten de klas. Tevens ondersteunen zij de groepsleerkrachten 
binnen en buiten de groep. 
 

Commissie van begeleiding 
De begeleidingscommissie van de school bespreekt de leerling als dat nodig is. Bijvoorbeeld: als er 
sprake is van een stagnerende ontwikkeling of een verandering van gedrag van de leerling. Ook 
andere signalen (bijvoorbeeld vanuit de thuissituatie) kunnen aanleiding geven deze te bespreken 
in de commissie van begeleiding. Hierin hebben zitting:  

 Schoolpsycholoog; 
 Maatschappelijk deskundige; 
 Intern begeleider; 
 Jeugdarts; 
 Schooldirecteur. 
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4. Wat levert dat op?  
 
Door de verbinding van de onderwijs- en jeugdhulpexpertise, kan Altra vanuit één plan zowel het 
kind, zijn ouders als de leerkracht ondersteunen. Deze schoolgids is een onderdeel van de zorg 
voor de kwaliteit van het onderwijs. Door alle zaken rondom de zorg voor de leerlingen te 
beschrijven, waarborgt Altra de ingezette ontwikkelingen. Verder stellen de medewerkers van de 

Bets Frijlingschool zich kritisch op door zichzelf de volgende vragen te stellen: Zijn we op de juiste 
manier bezig? Wat kan er anders? Wat kan beter? Hoe ervaren ouders de kwaliteit van onderwijs 

en zorg? Hoe ervaren de ketenpartners onze samenwerking? 
 

Leeropbrengsten 
Afgelopen schooljaar (2017-2018) zijn 13 leerlingen naar vervolgonderwijs uitgestroomd. 
Hieronder ziet u naar welke vormen van voortgezet onderwijs deze kinderen zijn vertrokken: 
 

 

Vervolgonderwijs periode 2017-2018 
De uitstroom is bij alle kinderen, op één na,  conform het 

ontwikkelingsperspectief. Dat betekent dat het kind 
n.a.v. zijn eigen norm de ontwikkeling doorgemaakt 
heeft die is voorzien. 
  
 

Onderwijsinspectie 
Ook een speciale school valt onder (wettelijk) toezicht 
van de onderwijsinspectie. Hiervoor maakt de inspectie 
gebruik van een toezichtkader. Op basis van intern- en 
extern kwaliteitsonderzoek krijgt de inspectie een beeld 

van de school; van onze manier van werken, onze 
ontwikkeling en onze resultaten. Aan de Bets 
Frijlingschool is een basisarrangement toegekend. Dit 

betekent dat het onderwijs van voldoende kwaliteit is. De 
uitkomst van het onderzoek is aan de school en het 
bestuur gerapporteerd. Het inspectierapport kunt u op de 
website van de inspectie (www.onderwijsinspectie.nl) 
bekijken. 

 

 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Certificering 
We werken voortdurend aan de kwaliteit van het onderwijs en de hulp van Altra. Omdat we 
overtuigd zijn van de kwaliteit van ons werk, hebben we in 2013 certificering aangevraagd. Begin 
2017 bleek dat we voldoen aan de eisen van de Kwaliteitsnorm voor het Speciaal Onderwijs. De 

Bets Frijlingschool is daarmee, samen met Altra College, de derde school voor (voortgezet) speciaal 
onderwijs die gecertificeerd is. En daar zijn we trots op!  
 

Jaarverslag 
Ieder jaar brengt onze school een jaarverslag uit. Daarin leggen we verantwoording af aan alle 
betrokkenen van onze school. We tonen de kwaliteit van ons onderwijs aan en laten zien welke 
doelstellingen we hebben behaald. De medezeggenschapsraad geeft hierop instemming en het 
bestuur stelt het jaarverslag van de Bets Frijlingschool vast. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op 

www.betsfrijlingschool.nl, zodat ouders en andere geïnteresseerden het kunnen bekijken. Mocht 
iemand behoefte hebben aan een schriftelijke uitgave, dan kunt u dit opvragen bij school. 
 

Speerpunten 
Ook komend jaar werken we hard aan de kwaliteit van het onderwijs en onze ondersteuning. Wat 
zijn we van plan? 

 Borgen  PBS. 
 Borgen van de nieuwe zaakvakkenmethoden 

 Borgen van een leerlijn voor woordenschat voor de onderbouw 
 Onze kennis delen met de andere scholen binnen de regio vanuit het expertisecentrum 

samenwerkingsverband Waterland.  

 Verdere verbinding tussen onderwijs en jeugdhulpverlening. 
 Verdere verbinding met De Bascule (GGZ). 
 Vakoverstijgende leerlijnen voor sociaal-emotionele ontwikkeling verankeren/borgen 

 Ontwikkelen van een nieuw rapport/portfolio voor de leerlingen 
  

http://www.betsfrijlingschool.nl/
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5. Samen bouwen 
 
De Bets Frijlingschool wil u goed informeren over hoe de school georganiseerd is, wat u kunt 
verwachten van het onderwijs en hoe de zorg en het onderwijs op elkaar worden afgestemd. 
Openheid en vertrouwen tussen u en school zijn onmisbaar om samen de ontwikkeling van uw kind 
te kunnen begeleiden. Het is van groot belang dat u als ouder achter de plaatsing op de Bets 

Frijlingschool staat, ook als de plaatsing geen vrije keuze was. Daarom betrekken wij u actief bij de 
ontwikkeling van uw kind op school en de aanpak die de school kiest. Mocht u hierover van mening 

verschillen, geef dit dan tijdig aan bij de school. Dan zoeken we samen een oplossing. 
 

Contact over uw kind 
U kunt op verschillende manieren met de medewerkers van de school in contact komen om over 
uw kind te spreken. 
 

 Algemene informatieavond 
Aan het begin van het schooljaar is er een algemene informatieavond en jaarvergadering voor alle 
ouders. Wij geven dan informatie over de manier waarop we het onderwijs hebben georganiseerd. 
De oudervereniging verantwoordt op de jaarvergadering hun jaarverslag. 

 
 Oudergesprekken  

Het is belangrijk voor de ontwikkeling van de leerling, dat ouders en school op één lijn te zitten. 
Om dat te bevorderen, organiseren we vier keer per jaar oudergesprekken. Deze gaan over de 
ontwikkeling/vorderingen, het gedrag en het welbevinden van uw kind op school. 

o U wordt betrokken bij het vaststellen van het ontwikkelingsperspectief. U wordt twee 
keer per jaar uitgenodigd hierover te komen praten. Hoe staat het ervoor, is het 
perspectief nog in zicht, moeten we meer uit de kast halen of is bijstelling nodig? U 
tekent het verslag voor gezien.  

o Daarnaast zijn er tijdens het schooljaar twee voortgangsgesprekken naar aanleiding 

van het rapport en de groepsgewijze schoolonderzoeken. Desgewenst kunnen er bij 
deze gesprekken andere deskundigen aanschuiven, zoals: de schoolpsycholoog, 
maatschappelijk deskundige of de ambulant hulpverlener. U krijgt voor deze 
gesprekken altijd een uitnodiging. 

 
 Digitaal communicatie 

Voor een goede communicatie maken we gebruik van digitale communicatiemiddelen van ons 
LeerlingAdministratiesysteem. 
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 Ouderportaal 
De Bets Frijlingschool maakt gebruik van het ouderportaal ParnasSys. Hierin kunnen ouders 
dagelijks de vorderingen van hun kind bekijken. Via https://ouders.parnassys.net/ komt u bij het 
ouderportaal.  
 

Nieuwsbrief 
Wij geven in principe geen losse briefjes mee. Wel melden we alle lopende zaken in de nieuwsbrief. 
Deze wordt digitaal verstuurd en kunt u eenmaal per veertien dagen op vrijdag verwachten. Mocht 

u behoefte hebben aan een gedrukte versie, dan kunt u dit kenbaar maken. In de jaarkalender 
kunt u terugvinden op welke datum de nieuwsbrief verstuurd wordt. Op www.betsfrijlingschool.nl  
vindt u (actuele) informatie over onze school en alle uitgegeven nieuwsbrieven. 
 

Informatie aan gescheiden ouders 
Volgens de wet is de school verplicht te rapporteren over de vorderingen van de leerlingen aan hun 

ouders, voogden of verzorgers. Deze verplichting blijft na (echt)scheiding bestaan, ook voor de 
informatieverstrekking aan de ouder zonder ouderlijk gezag. Als school nemen we een 
onafhankelijke positie ten opzichte van beide ouders in.  
 Over het algemeen hebben beide ouders, als zij gescheiden zijn, het gezag over het kind. In 

dat geval hebben beide ouders onafhankelijk recht op gesprekken met de leerkracht van hun 
kind. 

 Als dit niet het geval is, moet de ouder die het gezag heeft de andere ouder op de hoogte 

houden van belangrijke zaken met betrekking tot het kind. Hierbij horen ook de 
schoolprestaties.  

 Als beide ouders geen gezag meer hebben over het kind, informeert de school de ouders via de 
voogd van het kind. Ten opzichte van vaders geldt dit alleen als hij het kind heeft erkend. De 
school hoeft geen actie te ondernemen, wel kunnen de ouders via de voogd van hun kind 
informatie opvragen.  

 Als het belang van het kind zich daartegen verzet, mag de school weigeren om informatie te 

geven aan ouders zonder gezag. Staat de ouder op informatieverstrekking, dan kan deze dat 

via de rechtbank proberen af te dwingen. 
 

Ouderraad 
De ouderraad wordt gevormd door een groep ouders, die de leerkrachten van de school 
ondersteunt bij allerlei activiteiten ten behoeve van de kinderen. De ouderraad is betrokken bij tal 
van activiteiten en evenementen die in de loop van het schooljaar worden georganiseerd. Wilt u 
deel uitmaken van de ouderraad? Graag! De ouderraad kan altijd enthousiaste ouders gebruiken en 

op deze manier bent u ook meer betrokken bij de school. Neem dan contact op met de voorzitter 
via info@betsfrijlingschool.nl. 

De ouderraad komt regelmatig bij elkaar. Deze bijeenkomsten vinden op school plaats. De data 
zijn terug te vinden op de jaarkalender. Wilt u geen deel uitmaken van de ouderraad, maar vindt u 

https://ouders.parnassys.net/
http://www.betsfrijlingschool.nl/
mailto:info@betsfrijlingschool.nl
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het wel leuk om soms de ouderraad te ondersteunen, bijvoorbeeld: bij het versieren van de school 
of vervoeren van kinderen naar schoolreisjes of uitstapjes? Ook dat is zeer welkom! Dan kunt u 
contact opnemen met de ouderraad.  
 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft een aantal wettelijke taken. Zo kan de GMR 

het schoolbestuur adviseren over de organisatie van de school en de vakantieregeling. Daarnaast 
heeft de GMR instemmingsrecht bij bepaalde zaken, zoals het schoolplan. In de GMR zijn zowel 

medewerkers van de school als ouders vertegenwoordigd. Via de GMR kunt u meedenken over het 
onderwijs en het beleid van de school en onderwerpen naar voren brengen. Vragen? Stuur een e-
mail naar mr@betsfrijlingschool.nl.  
 

Vrijwillige ouderbijdrage 
De school kent een vrijwillige ouderbijdrage voor activiteiten en aan te schaffen artikelen die buiten 

het budget van het rijk vallen. Deze vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op € 20,00 per leerling.  
Daarnaast vragen we een aparte bijdrage voor het schoolreisje van € 42,50 per leerling. 
Bij deze schoolgids vindt u de overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage. In deze overeenkomst kunt 
u aangeven of en bij welke activiteiten u ouderbijdrage wilt betalen. 

 

Tegemoetkoming voor gemaakte kosten 
Ouders met een minimuminkomen of een uitkering kunnen voor schoolkosten via de gemeente een 
tegemoetkoming ontvangen. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw gemeente. 

 
  

mailto:mr@betsfrijlingschool.nl
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6. Klachten, privacy en veiligheid 
 

Klachten en vertrouwenspersoon 
Overal gaan wel eens dingen verkeerd of ontstaan er misverstanden, dat is ook bij ons op school 
niet anders. Mocht u het op bepaalde punten niet met ons eens zijn of klachten hebben over de 
gang van zaken op school, meldt u dat dan in eerste instantie bij de groepsleerkracht van uw kind. 
Samen zoeken wij dan naar een goede oplossing. Is dit gesprek naar uw mening toch 

onbevredigend verlopen, dan kunt u contact opnemen met de schooldirecteur van de school. 
Brengt dat ook geen oplossing, dan kunt u een klacht indienen.  
 
Het bestuur heeft voor de Bets Frijlingschool een klachtenregeling vastgesteld. De regeling is te 
vinden op www.betsfrijlingschool.nl. Deze regeling is bestemd voor alle betrokkenen bij het 
onderwijs: ouders, vrijwilligers, (ex)leerlingen en personeel (geen arbeidsrechtelijke klachten). 
Allen zijn volgens de regeling bevoegd een klacht in te dienen. 

In artikel 5.2 van de klachtenregeling staat: ‘De klacht dient binnen een jaar na de gedraging of 
beslissing te worden ingediend, tenzij de klachtencommissie anders beslist.’ Ons bestuur is 
aangesloten bij de landelijke klachtencommissie.  
 

Het kan gaan om twee soorten klachten: 
 

1. Klachten over schoolorganisatorische zaken 
De klacht kan gaan over de begeleiding van leerlingen, strafmaatregelen, beoordeling van 
leerlingen of bijvoorbeeld de inrichting van de schoolorganisatie. 
Deze klachten kunt u het eerst bespreken met de leerkracht van uw kind of met de directie. 
Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, dan kunt u contact opnemen met de 
secretaris van de klachtencommissie (de heer Roelof Arends) via: 
 

Klachtencommissie Altra  

p/a Rode Kruisstraat 32 
1025 KN Amsterdam  
 

2. Klachten met betrekking tot de persoonlijke integriteit 
Hier kan het gaan over machtsmisbruik in de vorm van agressie, geweld, discriminatie of 
seksuele intimidatie. Deze klachten kunt u via de secretaris van de klachtencommissie melden, 

maar u kunt ook rechtstreeks een klacht indienen bij de externe vertrouwenspersoon. Deze 
heeft als taak na te gaan of door bemiddeling een oplossing van de klacht kan worden bereikt. 
De vertrouwenspersoon wijst de klager op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de 
Landelijke Klachtencommissie. De vertrouwenspersoon kan de klager hierbij begeleiden. 

Hieronder vindt u de gegevens van de vertrouwenspersonen, u kunt rechtsreeks contact met 
ze opnemen. 

http://www.betsfrijlingschool.nl/
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Leonie Visser                                 Paul Poppenk (tot 1 januari 2019) 
Konijnenstraat 7                            Rode Kruisstraat 32 
1016 SL Amsterdam                      1025 KN Amsterdam 
T: 020 - 788 22 11                         T: 020 - 634 91 91 

E: l.visser@altracollege.nl   E: p.poppenk@altra.nl  
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Op onze school  gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Om goed onderwijs te 

kunnen geven, onze leerlingen te kunnen begeleiden en de administratie van de school te kunnen 

voeren, leggen we gegevens over en van leerlingen vast. Deze gegevens worden 

persoonsgegevens genoemd. We leggen alleen gegevens vast die die noodzakelijk zijn voor het 

onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. 

Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor 

geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. U kunt die toestemming altijd weer 

intrekken.  

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen 

ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers afspraken 

gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.  

In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de 

rechten zijn van ouders en leerlingen. Meer informatie over privacy nemen we op in de schoolgids, 

die eind juni beschikbaar is via de website. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie 

van onze school. 

Verwijsindex MULTIsignaal 

Al onze leerlingen die vanuit Altra-jeugdhulpverlening worden ondersteund, worden geregistreerd 
in verwijsindex MULTIsignaal. MULTIsignaal is een hulpmiddel waarin professionals in één 

oogopslag kunnen zien waar jongeren in de leeftijd van 0-23 jaar hulp krijgen. Hierdoor kunnen wij 
– indien nodig – snel en efficiënt hulp afstemmen met andere instanties. Matchpoint bevat geen 
inhoudelijke gegevens over onze leerlingen. In het systeem is alleen zichtbaar welke instantie(s) 
betrokken zijn bij een jongere en niet wat er met hem of haar aan de hand is.  
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
De veiligheid van onze leerlingen staat altijd voorop. Ieder kind heeft er recht op zich veilig te 
voelen; op school, maar ook thuis. De Bets Frijlingschool heeft een procedure vastgesteld voor het 

omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze procedure staan 

mailto:l.visser@altracollege.nl
mailto:p.poppenk@altra.nl
http://www.altra.nl/wp-content/uploads/2013/07/Privacyreglement-Altra-College.pdf
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duidelijke afspraken over wie wat moet doen. Onze eerste stap is altijd in gesprek gaan met u, 
zodat we samen kunnen bekijken wat voor signalen er zijn, welke betekenis ze kunnen hebben en 
wat voor vervolgstappen er eventueel nodig zijn.  
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7. Onze regels 
 

Ziekte en verzuim 
Als uw kind door ziekte of om een andere reden van school moet verzuimen, verzoeken wij u dit ‘s 
morgens tussen 08.00 en 08.30 uur (telefonisch) aan ons te melden. Als wij geen verzuimmelding 

hebben ontvangen, nemen we bij afwezigheid voor 09.00 uur contact met u op.  
Wanneer wij niet gewaarschuwd worden bij schoolverzuim, kunnen we niet nagaan of er op weg 

van huis naar school iets is gebeurd. Tijdig waarschuwen van de school is dan ook in uw belang! 
Ziekmeldingen kunt u doorgeven aan de persoon die de telefoon aanneemt. Wilt u als er sprake is 
van mazelen, kinderzeer e.d. dit doorgeven in verband met besmettingsgevaar?  
Wanneer een leerling regelmatig verzuimt, overleggen we hierover met de ouders. Is er sprake van 
ongeoorloofd schoolverzuim, dan nemen we contact op met de leerplichtambtenaar. 

 

Aangepast vervoer 
Omdat de Bets Frijlingschool een regionale functie heeft, kan de afstand tussen huis en school 
groot zijn. In een aantal gevallen kan de leerling gebruik maken van het leerlingenvervoer per 
taxibusje. Dit geldt niet voor leerlingen die in de Purmerend wonen. Ouders kunnen contact 

opnemen met de afdeling leerlingenvervoer van de gemeente waarin het kind woont. De gemeente 
informeert u over de regels. 
 

Schorsing en verwijdering 
Als een leerling zich, ondanks herhaalde waarschuwingen en gesprekken niet aan de regels en 
afspraken houdt, neemt de schooldirecteur contact met u op. Gezamenlijk bekijken wij wat voor 
maatregelen er verder genomen kunnen worden om dit gedrag bij te sturen.  
Als er geen verbetering optreedt en de leerling door dit onacceptabele gedrag de veiligheid en het 
onderwijsleerproces van andere kinderen ernstig benadeelt, kan het bestuur overgaan tot 
voorgenomen schorsing of (tijdelijke) verwijdering van de leerling. In voorkomende gevallen 

hanteren wij de hiervoor bedoelde wettelijke procedure.  

Het bestuur kan slechts besluiten tot definitieve verwijdering van een leerling, nadat de leerling en 
u in de gelegenheid zijn gesteld hierover te worden gehoord. Definitieve verwijdering geschiedt 
slechts na overleg met de inspectie. Gedurende dit overleg kan de leerling worden geschorst. Het 
bestuur stelt de inspectie schriftelijk en met opgave van redenen van een definitieve verwijdering 
in kennis. Een besluit tot definitieve verwijdering wordt ook schriftelijk en met opgave van redenen 
aan de leerling en de ouders van de betrokkene meegedeeld. Daarbij wordt gewezen op de 
mogelijkheid te verzoeken om herziening van dit besluit. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 

dertig dagen na ontvangst van het verzoek, neemt het bestuur, na overleg met de inspectie en 
desgewenst andere deskundigen, een beslissing op het verzoek om herziening.  

Een leerling wordt niet verwijderd omdat hij onvoldoende vorderingen maakt. 
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Lesuitval 
Als een leerkracht afwezig is, bekijken we of een collega kan invallen. Is er niemand beschikbaar 
om de klas over te nemen, dan wordt de groep verdeeld over de andere groepen.  
Toch is het helaas niet altijd te voorkomen dat leerlingen naar huis gestuurd worden. We nemen 

vooraf altijd contact op met u op. Dit kan telefonisch of schriftelijk. Wij verzoeken u dan uw kind 
die dag thuis te houden. Let wel, kinderen worden nooit zonder bericht van de school naar huis 
gestuurd! Wij zorgen dat de leerlingen genoeg les krijgen. 
 

Verzuim en verlof 
Ouders kunnen voor een leerling om bijzondere redenen vrij vragen, bijvoorbeeld: als er iets 
ernstigs is gebeurd in de familie. Hiervoor moeten de ouders vooraf toestemming krijgen van de 
schooldirecteur. Verzoeken voor verlof langer dan tien dagen, sturen we door naar de 

leerplichtambtenaar, die hierover beslist. 
We geven geen toestemming om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Leerlingen 
moeten zich houden aan de officiële schoolvakanties, zoals in deze gids beschreven. Als de leerling 
toch op andere dagen op vakantie gaat, melden wij dit aan de leerplichtambtenaar. Hierop kan een 
proces-verbaal en een hoge boete volgen.  
 

Wanneer maken wij een melding bij de leerplichtambtenaar? 

 Als een leerling in een periode zonder geldige reden meer dan zestien lesuur verzuimt. 
 Als een leerling in een periode meer dan tien keer te laat is. 
 Bij zorgwekkend ziekteverzuim. 
 Bij verzuim rondom de schoolvakanties. 
 
Bij zeer bijzondere omstandigheden kan de schooldirecteur toestemming geven voor extra verlof 

van maximaal tien dagen. Er moet dan wel sprake zijn van medische of sociale redenen. Een 
verklaring van een arts of hulpverlenende instantie is dan vereist.  
 

Veiligheidsbeleid 
De Bets Frijlingschool heeft een Veiligheidsdocument. Hierin staan zaken die gaan over de 
veiligheid bij ons op school. Te denken valt aan: pedagogische schoolklimaat, gedragsnormen voor 
leerlingen, medewerkers en ouders, incidentenregistratie, ontruimingsprocedure bij calamiteiten, 
tevredenheidsonderzoek op gebied van veiligheid. Voor de schooldirectie en de schoolpsycholoog 
zijn hier belangrijke taken weggelegd.   

 
 

Medicatie op school 
Wanneer een leerling onder schooltijd voorgeschreven medicijnen moet gebruiken, kan een 

medewerker van de Bets Frijlingschool - onder voorwaarden en binnen duidelijke grenzen - helpen 
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bij de toediening. Die afspraken worden vastgelegd in een ‘verklaring gebruik medicijnen’. U blijft 
verantwoordelijk voor de toediening van geneesmiddelen. 
Wanneer een ingewikkelde of gespecialiseerde medische handeling moet worden uitgevoerd, dan 
zoeken we samen met u naar een oplossing, zoals: toediening door een huisarts of 
wijkverpleegkundige.  

 

Vrijstelling onderwijsactiviteiten 
Sommige kinderen krijgen therapie voor een goed verloop van hun ontwikkeling, bijvoorbeeld: 

fysiotherapie of dyslexietraining. Voor deze vormen van therapie is vrijstelling mogelijk van de 
onderwijsactiviteiten. Hiervoor kunt u een schriftelijke aanvraag indienen bij de schooldirecteur. De 
schooldirecteur bepaalt bij vrijstelling welke onderwijsactiviteiten voor de leerling in de plaats 
komen van die waarvan vrijstelling is verleend. 
 

Vieringen en activiteiten  
 Verjaardag  

Verjaardagen van leerlingen worden feestelijk gevierd. Wanneer u uw kind op school laat 
uitdelen, kijk dan eens naar een gezond en simpel alternatief.  

 Schoolreisje 

Een keer per jaar wordt er een schoolreisje georganiseerd. De leerlingen van de onder- en 
middenbouw gaan dan een dag weg. Het schoolreisje vindt plaats onder schooltijd. De 
bovenbouw gaat ook een dag weg. De oudste groep heeft na deze dag een overnachting op 

school. 
 Sportdag 

Een keer per jaar wordt er een sportdag georganiseerd. Op deze dag organiseert de 
gymleerkracht allerlei activiteiten op een sportveld in de buurt. De kinderen worden in groepjes 
verdeeld en volgen een spellenparcours. 

 Gymnastiek 
De kinderen krijgen les van een vakleerkracht gymnastiek. Leerlingen zijn verplicht tijdens de 

les gymschoenen te gebruiken zonder zwarte zolen. Er zijn geen voorschriften voor 

gymkleding. Ontheffing van deelname aan de gymlessen wordt alleen gegeven na een 
schriftelijk verzoek. Dus zonder bericht van thuis gymt iedereen. Na de gymles moeten alle 
leerlingen douchen. Geef uw kind dus naast gymkleding ook een handdoek en eventueel 
douchegel mee. Tijdens het omkleden is er, uit het oogpunt van veiligheid, altijd toezicht door 
de groepsleerkracht. 

 Culturele activiteiten 
Activiteiten die door de gemeente worden aangeboden, zoals: museumbezoek, 
bioscoopbezoek, theater- en muziekvoorstellingen. De kinderen gaan onder begeleiding van 
een aantal leerkrachten (en eventueel ouders) met het openbaar vervoer of eigen vervoer naar 
de voorstellingen. Tevens zijn er uitstapjes naar de bibliotheek. 
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 Kinderboekenweek 
Lezen is belangrijk. Daarom besteden wij graag aandacht aan de Kinderboekenweek. 
Gedurende deze periode zal het kinderboek extra in de belangstelling staan. Dit jaar is het 
thema: ‘Kom Erbij!’ 

 Schoolfotograaf 

Elk jaar komt de schoolfotograaf langs. U bent niet verplicht deze foto’s af te nemen. De foto’s 
kunt u via internet bestellen. De school ontvangt hiervoor een eigen unieke code. Meer 
informatie hierover volgt via de nieuwsbrief.  
 

 

Verzekeringen 
We gaan ervan uit dat u zelf een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten. Ook de 
Bets Frijlingschool heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij een erkende 

verzekeringsmaatschappij voor alle kinderen en medewerkers van de school. Deze verzekering 
geldt alleen tijdens de schooluren.  
Wij raden u af om uw kind dure spullen mee naar school te geven. Denk hierbij aan: mobiele 
telefoons, Nintendo DS, mp3-speler, gouden en zilveren sieraden e.d. 
Als uw kind wel een mobiele telefoon bij zich heeft, levert hij bij binnenkomst de telefoon 
(uitgeschakeld) in bij de groepsleerkracht. Om 15.00 uur kan de telefoon weer worden 

meegenomen. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden bij verlies, diefstal of beschadiging 

en is hiervoor ook niet verzekerd. 
 

Sponsoring 
Onze school maakt gebruik van sponsorgelden. Dit zijn gelden die wij zelf ophalen d.m.v. een 
sponsorloop.  
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8. Onze mensen  

Medewerkers Bets Frijlingschool 
Schooldirecteur      : Dirk Bosch 
Adjunct-directeur     : Marco Spruijt 
Leerkrachten      : Desi Asscheman 

: Lisette Beuving 
       : Laura de Jager 

       : Chantal Konijn 
       : Tamara Langenberg 
       : Carla Loswijk 

: Marieke Stam 
: Erna Verbraak 
: Teunis de Wit 
 

Onderwijsassistent/leerkrachtondersteuner  : Mandy Hoogwoud 
       : Zahra Saklou  
       : Merredith Waterval 
       : Elles van Diepen 

        
Schoolpsycholoog     : Jolanda Brandse 

Assistent psycholoog     : Meike van der Hoeven 
Intern begeleider     : Marleen Schepens 
Maatschappelijk deskundige    : Minou de Vries 
Fysiotherapeut  
(SamSam)      : Suzanne Hazelhoff 
Vakleerkracht gymnastiek    : Lex Ploeger 
Concierge      : Rayen Anandbahadoer 

Management assistent     : Disa Harmens 

 
Ambulant hulpverleners    : Anne Roos Kuipers 
       : Annabel Mackaay 
       : Marieke Weijters 

Contactgegevens     
Bets Frijlingschool     
Sportlaan 153     

1442 EC Purmerend     
T: 0299 43 20 94     
E: info@betsfrijlingschool.nl     

I: www.betsfrijlingschool.nl    
 

mailto:info@betsfrijlingschool.nl
http://www.betsfrijlingschool.nl/
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Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
Voorzitter  : Sandra Wagenaar 
Secretaris  : Sandra Koentjes 
 

Ouderraad 
Voorzitter  : P. van der Pol 
Penningmeester : A. DeMarco-Scheper 
 

Bankgegevens ouderraad 
NL69INGB0001315844 
T.n.v. Ouderfonds Bets Frijlingschool 
 
Betalingen ten behoeve van schoolreisje en ouderbijdrage a.u.b. via dit rekeningnummer o.v.v. de 
naam van uw kind en ouderbijdrage Bets Frijlingschool. 
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9. Over Altra 
 
Altra is de organisatie voor speciaal onderwijs en jeugd & opvoedhulp in Amsterdam en omstreken.  
Met deze combinatie van zorg en onderwijs kunnen wij onze leerlingen en cliënten van alle kanten 
ondersteunen, zowel op school als thuis. Dat is wel zo effectief. 

Waar staan we voor? 
Veilig en gezond leren en ontwikkelen is een basisrecht van ieder kind. We willen zowel kinderen, 

ouders als scholen ondersteunen om dit waar te maken.  
 Altra is er voor kinderen en jongeren die vastgelopen zijn of vast dreigen te lopen in hun 

ontwikkeling.  
 Altra is er voor ouders die steun nodig hebben bij de opvoeding.  
 Altra ondersteunt scholen en leerkrachten bij hun onderwijszorgtaak.  
Jongeren en kinderen staan centraal in ons werk en we doen alles wat nodig is om de kansen voor 
ze te vergroten.  
 

Hoe pakken we dat aan?  
Het leven van kinderen speelt zich af in verschillende leefwerelden, die nauw met elkaar verbonden 

zijn: het gezin, de familie, de school, vrienden, de buurt. Problemen van kinderen beperken zich 
meestal niet tot óf school óf thuis. Het is daarom belangrijk dat een kind dat vastloopt in zijn 
ontwikkeling wordt geholpen vanuit een samenhangend plan. Vanuit één visie, die de diverse 
leefwerelden omvat met hulp die in het gezin en op school goed afgestemd is en op alle gebieden 
gelijktijdig plaatsvindt. Op die manier is de kans op succes vele malen groter.  
 
Deze aanpak vraagt om intensieve samenwerking. Met onze leerlingen, met de ouders en zo nodig 

met deskundigen van andere organisaties. We vertrouwen erop dat jongeren en ouders, samen 
met hun netwerk, zelf veel kunnen bereiken. Wij nemen geen taken over, maar helpen hen op weg 
door te versterken wat er al aan eigen potentieel is. Zo begeleiden we zoveel mogelijk kinderen 

met succes op hun weg naar zelfstandigheid. 
 

Contactgegevens Altra 
Altra 
Rode kruisstraat 32 

1025 KN Amsterdam 
T: 020 555 83 33 
E: info@altra.nl  
I: www.altra.nl  
       
 

mailto:info@altra.nl
http://www.altra.nl/
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