Dalton IKC Zeven Zeeën

Schoolgids bijlage 2020-2021

Iedereen wil ontdekken
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Inleiding
Hierbij treft u belangrijke informatie aan over hetgeen wij als school in het
afgelopen jaar hebben gedaan en wat wij in het volgende jaar zullen oppakken.
Deze informatie verandert jaarlijks en daarom ontvangt u deze apart zodat u
goed op de hoogte blijft van wat er op Dalton IKC Zeven Zeeën gebeurt.
U kunt de schoolgids via onze website lezen. Voor ouders die thuis geen
computer of smartphone hebben, staat er op school een computer klaar.

Gaat u mee op ontdekkingsreis?
Conny van Coesant, Meerschools Directeur
Audrey Raalte, Locatieleider
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Algemene informatie 2020-2021
In dit hoofdstuk vindt u actuele informatie over schooljaar 2020-2021.
Wie staat er voor welke klas? Wanneer heeft uw kind gym? Wanneer zijn de
vakanties en de studiedagen? Wat willen we als school ontdekken en ontwikkelen?
Natuurlijk bent u ook dit jaar weer van harte welkom op het koffiemomentje om in
gesprek te gaan met de directie.
Via onze ouder-app Social Schools blijft u goed op de hoogte van wat er gaande
is in de school en in de klassen. Eén keer in de twee weken krijgt u een nieuwsbrief
via Social Schools.
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Wie staat er voor welke klas?
ma

di

wo

do

vrij

8.30-14.30

8.30-14.30

8.30-12.30

8.30-14.30

8.30-14.30

1/2 a

Michelle

Michelle

Aaf

Kim

Kim

1/2 b

Esther

Esther

Jennifer

Joke

Joke

3

Patricia

Patricia

Farah

Souad

Souad

4

Lindy & Greta Lindy & Greta Bradley

Greta

Greta

5

Ron

Ron

Ron/Patricia

Ron

Boudewijn

6

Souad

Tremaine

Tremaine

Tremaine

Jacob

7

Jacob

Miranda

Miranda

Miranda

Miranda

8

Boudewijn

Ingrid

Ingrid

Ingrid/Rachel Rachel

Ook dit schooljaar kunnen we rekenen op ondersteuning door vakleerkrachten,
onderwijsassistenten en andere medewerkers:
gym

juf Rochelle (ma, vrij)

beeldende vorming

juf Lilian (ma, di)

onderwijsassistenten groep 1-2

juf Michelle, juf Winnie en juf Winneke
(do, vrij)

onderwijsassistent groep 3
onderwijsassistent groep 4
onderwijsassistent groepen 5-6

(ma t/m do)

(ma, di)

juf Souad (ma, di)
juf Winneke (vrij)
onderwijsassistent in opleiding (Nouha)

onderwijsassistent groepen 7-8

meester Jan (di, do)

schooltuin

juf Tineke (wo, do)

leerlingenraad

juf Tineke (wo)

conciërge

meester Martin (di, woe, do)

ict

meester Suwan (ma, di)

managementassistent/
event planner

juf Jewell (ma, di, do, vrij)
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Vakanties, vrije dagen en studiedagen
Via onze website en Social Schools kunt u de actuele agenda vinden.
Tijdens vakanties, vrije dagen en studiedagen is de school niet bereikbaar.

Vakanties & vrije dagen
eerste dag: laatste dag:
Herfstvakantie

10-10-2020

18-10-2020

Wintervakantie

19-12-2020

03-01-2021

Voorjaarsvakantie

20-02-2021

28-02-2021

Goede vrijdag

02-04-2021

Tweede paasdag

05-04-2021

Meivakantie

26-04-2021

09-05-2021

Hemelvaart en dag na hemelvaart

13-05-2021

14-05-2021

Tweede pinksterdag

24-05-2021

Zomervakantie

10-07-2021

●

22-08-2021

twee weken voor en twee weken na de zomervakantie kan er geen verlof
opgenomen worden. Meer informatie is te vinden in het Verzuimprotocol op
de website.

Studiedagen 2020 - 2021
woensdag

7-10-2020

maandag

1-2-2021

dinsdag

2-2-2021

donderdag

20-5-2021

donderdag

10-6-2021

vrijdag

11-6-2021

maandag

23-8-2021

●

Tijdens studiedagen ontwikkelt het team van Dalton IKC Zeven Zeeën
zich.

Gym
Op maandag en vrijdag krijgen alle leerlingen gymlessen van een vakleerkracht
gym. Het gymrooster is te vinden op de website.
De groepen 1-2 werken daarnaast wekelijks in het speellokaal aan hun motorische
vaardigheden.
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Naschools aanbod
Uw kind kan deelnemen aan de naschoolse activiteiten (NSA) van Stichting
Wijsneus. De activiteiten worden altijd op school per blok aan de kinderen
getoond, waarna kinderen kunnen kiezen wat zij willen en u uw kind kan
inschrijven. vanaf dit schooljaar verloopt de inschrijving digitaal. Er wordt een
kleine bijdrage gevraagd voor deze gesubsidieerde activiteiten.
www.stichtingwijsneus.nl

Ouders
Koffiemomentje
Op onderstaande data kunt u met de locatieleider van onze school, Audrey
Raalte, in de ouderkamer van gedachten wisselen over schoolzaken die u
bezighouden.
De koffiemomenten zijn altijd van 8.30uur tot 9.00uur op de website en in de Social
Schools agenda kunt u de data vinden waarop er koffiemomentjes zijn.

Oudercommissie
De oudercommissie is bij het organiseren van activiteiten en evenementen de
schakel tussen ouders en school. Waarbij de ouderleden zich als taak stellen de
samenwerking te bevorderen. De oudercommissie levert een bijdrage bij het
organiseren en aankleden van onze school, bij het wisselen van de seizoenen en
de
daarbij
horende
jaarfeesten
en
andere
jaarlijks
terugkerende
schoolactiviteiten, de schoolbibliotheek en het inschakelen van de klassenouders.

Vrijwillige ouderbijdrage 2020 - 2024
Als school vragen wij jaarlijks van alle ouders een vrijwillige bijdrage; de
ouderbijdrage. Deze bijdrage is in principe vrijwillig en wordt vastgesteld door de
medezeggenschapsraad (MR)
De ouderbijdrage komt ten goede aan verschillende activiteiten, zoals het vieren
van festiviteiten en tradities binnen de school. Denkt u bijvoorbeeld aan:
-

de opening van het schooljaar
viering van de lichtfeesten zoals: St. Maarten, Sinterklaas en Kerst
Lentekriebels (Artis & Corpus)
Sportdag
Zomerfeest
leertuin
schooltuinen
de musical voor groep 8
verschillende uitstapjes

Voor de leerlingen uit de groepen 1 t/m 7 wordt uit de ouderbijdrage van € 50,00
ook het schoolreisje bekostigd. Voor de leerlingen in groep 8 is de ouderbijdrage
inclusief het driedaagse schoolkamp.
Zonder uw bijdrage kunnen deze activiteiten niet doorgaan en dit zou erg jammer
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zijn.
De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2020-2024 is als volgt vastgesteld:
Per kind (groep 1 t/m groep 7)
€ 50,00
Leerlingen in groep 8
€ 80,00
Bovenstaande activiteiten behoren niet tot het reguliere onderwijsprogramma,
daarom is uw bijdrage onmisbaar.
De ouderbijdrage kan op verschillende manieren betaald worden;
1. Via Social Schools (bankoverschrijving)
2. Met uw stadspas
3. In betaaltermijnen; hierover maakt u een afspraak met de locatieleider.
4. Ouders die de vrijwillige bijdrage niet kunnen betalen kunnen voor de
schoolreis gebruik maken van een noodfonds, een formulier kunt u ophalen
bij de schoolassistent.

Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt de leerlingen, de ouders en de
leerkrachten. De MR is een overlegorgaan met een adviserende of instemmende
taak. Daarnaast heeft de MR een initiatief- en een informatierecht. De MR staat in
direct contact met de directie en kan en mag deze gevraagd en ongevraagd
adviseren. De MR streeft ernaar mede zorg te dragen voor een optimaal
functionerende school.
De MR bestaat, afhankelijk van het aantal leerlingen uit een aantal ouders en een
gelijk aantal leerkrachten.
Voor contact met de MR kunt u een mail sturen naar mr.zevenzeeen@innoord.nl

Leerlingenraad
Wat is een leerlingenraad? De leerlingenraad is een vertegenwoordiging van
leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. De vertegenwoordigers worden gekozen uit- en
door de leerlingen van de school. De leerlingenraad is een platform voor
leerlingen door leerlingen en is bedoeld om mee te denken, praten, overleggen en
beslissen over wat er in de klas en op school gebeurt. De raad baseert zich op de
ideeën, voorstellen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. De raad past in
de kernwaarden van het Daltononderwijs: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid
en
samenwerking,
doelmatigheid
en
reflectie.
Door
leerlingen
verantwoordelijkheid te geven wordt hun betrokkenheid bij elkaar, de school en
hun leerproces vergroot.
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Terugblik 2019-2020
Het gehele team van Dalton IKC Zeven Zeeën heeft werkt aan de ontwikkeling van
de school. Naast het onderwijzen van uw kind(eren) is het onze visie dat iedereen
wil ontdekken.
Wij hebben dit jaar samen met ouders en leerlingen gebouwd aan een prettige
school, waar iedereen zich welkom voelt.
In dit hoofdstuk kijken wij terug op wat wij als organisatie bereikt hebben.

Terugblik 2019-2020

Ouderbetrokkenheid
Informatiemomenten
1.) Aan het begin van het schooljaar hebben alle ouders, tijdens het informatie
ogenblik kennis met elkaar kunnen maken middels een coöperatieve
werkvorm. Daarna hebben verschillende nieuwe (en voor sommigen al
bekende) medewerkers zich voorgesteld.
2.) Ouders hebben kennis kunnen nemen van de plannen voor 2019-2020. De
aanwezige ouders hebben vragen kunnen stellen en nogmaals de kans
gehad aan te geven welke wensen zij hebben.
3.) In december is er in samenwerking met de GGD voor alle ouders een
interactieve voorstelling georganiseerd: “Wat worden ze grooOt”. De
aanwezige ouders hebben genoten van de voorstelling en waren erg
positief.
4.) Ouders met een kind in groepen 5 t/m 8 zijn in verschillende fases
gevraagd hun mening te geven over de pilot i.v.m. de verlengde schooldag.
Een evaluatie van de pilot is op te vragen bij directie of administratie.
5.) In maart is de interactieve ouder voorstelling helaas niet doorgegaan i.v.m.
de landelijke schoolsluiting.
Koffiemomentjes
Tijdens de verschillende koffiemomentjes hebben ouders vragen gesteld over
een aantal thema’s in de schoolgids zoals sexuele voorlichting voor de groepen 1
t/m 8 en het schoolreisje.
Een aantal moeders had vragen over de gezonde traktaties en het buitenspelen
in de regen. Er is besproken dat alle leerlingen (ook als het regent) even naar
buiten moeten. Als het lang en hard regent rennen de kinderen buiten een rondje
of twee, dan komen zij weer naar binnen. Door zuurstof en bewegen kan uw kind
weer beter leren.
We hebben het regelmatig gehad over het lerarentekort en mogelijke
oplossingen.

Oudercommissie
De oudercommissie heeft het schoolteam kunnen ondersteunen door de school
te versieren voor sinterklaas, cadeaus te kopen en versnaperingen te verzorgen.
Daarnaast is er ondersteuning geweest tijdens de Eindejaarsmaaltijd en bij het
thema rondom Valentijnsdag.

Vrijwillige ouderbijdrage
Een deel van de ouderbijdrage is uitgegeven aan de Sinterklaasviering, de
lichtfeesten en het thema Valentijnsdag. Na dit laatste thema hebben wij alle
uitstapjes en schoolreizen af moeten zeggen i.v.m. de verschillende Corona
maatregelen.
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De schoolreizen zijn verzet naar schooljaar 2020-2021 en worden uit de bijdrage
van 2019-2020 betaald.

Medezeggenschapsraad
De volgende punten hebben tijdens de MR vergaderingen met name de aandacht
gehad van de MR tijdens het schooljaar 2019-2020:
●

●

●
●
●

Ouderbetrokkenheid. De MR heeft besproken hoe de ouderbetrokkenheid
weer versterkt kan worden. Het idee van een open podium en loterij met
markt om de ouderbijdrage op te halen is helaas niet van de grond
gekomen. Eerst moest er ruimte en tijd worden gevonden in de
jaarplanning. Daarna kwam de corona lock-down.
Lerarentekort. De MR is aanwezig geweest bij de evaluatie van de pilot voor
de bovenbouw en heeft die evaluatie tijdens de MR vergadering met de
directie besproken. Vanuit de MR heeft Geranne deelgenomen aan een
bijeenkomst van de gemeente Amsterdam over het lerarentekort in
Amsterdam.
Schoolplein. De plannen van de directie voor het vergroten en vergroenen
van het schoolplein zijn besproken.
Meerschoolse directeur. MR leden hebben deelgenomen aan een evaluatie
van de meerschoolse directeur.
Bekendheid MR. De MR heeft begin 2020 een actie opgezet om aandacht te
vragen voor de MR van de ouders. Die actie verliep goed en riep positieve
reacties op. Helaas kwam weinig echte input. Er is één briefje in de
ideeënbus gedaan.

Leerlingenraad
De leerlingenraad is een aantal keer samengekomen. De raad heeft zich er onder
andere voor ingezet om het Kerstdiner ‘s avonds te vieren.

Schoolontwikkeling
Dalton
Afgelopen schooljaar stond in het teken van zelfstandigheid. Allereerst hebben
we voor onszelf omschreven wat we verstaan onder zelfstandig leren. Wat is onze
stip op de horizon, wat hebben onze leerlingen nodig? Onze slogan hierbij is: Nu
eerst zelfstandig werken, dan zelfstandig leren. Vervolgens hebben we de eerste
stappen gezet met betrekking tot uitgestelde aandacht; een voorwaarde voor
zelfstandigheid. De gezette stappen vormen een goede basis voor het nieuwe
schooljaar, waarin we meteen aan de slag kunnen met de kinderen.

Pedagogisch klimaat
Aan het begin van het schooljaar hebben wij de gouden regels opgesteld met het
team namelijk:
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-

Wij lopen rustig door de gang
Wij praten beleefd met elkaar
Wij zijn verantwoordelijk voor elkaar en onze omgeving
Ik gedraag me op school zelfstandig en verstandig.

Dit zijn de regels waar wij in de ‘gouden weken’ aan het begin van het schooljaar
extra veel aandacht aan hebben besteed. We zien een opvallend verschil met hoe
de leerlingen door de gang lopen. Het taalgebruik vraagt nog extra aandacht.
Volgend schooljaar zullen wij aan het begin van het schooljaar wederom de
gouden regels goed onder de aandacht brengen van de leerlingen en hun
ouders.
Door de schoolsluiting i.v.m. Covid -19 is er op aanraden van de Inspectie van
Onderwijs geen vragenlijst sociale veiligheid afgenomen bij de leerlingen.
De periode waarin de leerlingen in shifts en later weer als hele groep naar school
kwamen is er extra ingezet op de sociaal emotionele veiligheid van de leerlingen
en de groepsvorming.

Vastleggen werkwijze begrijpend lezen
In het afgelopen schooljaar is er een nieuwe methode aangeschaft voor
begrijpend lezen. De leerkrachten en kinderen hebben de methode leren kennen.
Alle leerkrachten zijn bezocht door een externe en hebben tips gekregen over hoe
zij de methode nog beter kunnen inzetten.

Engels
In de periode tussen de herfstvakantie en de voorjaarsvakantie hebben de
groepen 5 t/m 8 Engels gekregen middels Holmwoods. De methode past goed bij
ons Daltonconcept, de leerlingen kunnen zelfstandig aan verschillende
onderdelen van de Engels taalvaardig werken.
Een keer in de week kregen de leerlingen les van een externe leerkracht die met
hen vooral de spreekvaardigheid heeft geoefend.
We hebben gezien en gehoord dat de leerlingen dit een prettige manier van
werken vonden. Zij zijn erg gegroeid in hun spreekvaardigheid.
Komend schooljaar zullen de groepen 3 en 4 ook met deze werkwijze aan de slag
gaan.

Met Sprongen Vooruit
Met Sprongen Vooruit is een effectief reken-wiskundeprogramma waarin
leerkrachten een cursus hebben gevolgd. Dit programma kenmerkt zich door de
reken-wiskundedidactiek in kleine tussenstapjes te beschrijven zodat
leerkrachten elke leerling met rekenen vooruit kunnen helpen. De leerlingen
ervaren deze oefeningen en spellen als leuk en betekenisvol waardoor ze meer
plezier en vaardigheden in rekenen krijgen. Ze mogen bewegen en hun eigen
ideeën uitwerken wat de betrokkenheid tijdens de lessen verhoogt. Door op deze
manier te oefenen zien we dat de leerlingen meer inzicht in het rekenen krijgen.
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Techniek (ontdeklab)
In de groepen 5 t/m 8 hebben alle leerlingen kennis gemaakt met programmeren.
Daarnaast hebben alle leerlingen in deze groepen typelessen gevolgd.

Kiezen nieuwe taalmethode
Een afvaardiging uit het team en intern begeleider hebben een aantal methodes
uitgekozen, waar zij zich in het komende halfjaar verder in zullen verdiepen. Na
de zomervakantie zullen een aantal methodes uitgeprobeerd worden, waarna wij
ernaar streven in december 2020 een keuze te maken.

Schoolplein
In december 2019 werd duidelijk dat wij, naast het bedrag dat wij van Innoord
kregen, gebruik mochten maken van een subsidie om het schoolplein te
vergroenen. We zijn met onze projectbegeleider, de leerlingenraad en teamleden
hard aan de slag gegaan om een ontwerp te maken. Wij verwachtten dat er in de
tweede helft van 2020 een mooi, groot en groen plein aangelegd zal worden.
Helaas is gebleken dat het stadsdeel, na drie jaar, nog steeds geen akkoord
gegeven heeft.

Feesten
Het is best even wennen geweest om geen Sint Maarten te vieren in de school. Het
vieren van Sinterklaas hebben wij anders vormgegeven, maar dit kinderfeest is
natuurlijk wel gevierd. Het vieren van de lichtfeesten staat duidelijk nog in de
kinderschoenen. In twee klassen is er duidelijk aandacht besteed aan een
lichtfeest: Dia de los Muertos.
In overleg met de leerlingenraad is er voor gekozen om in plaats van een
eindejaarspresentatie toch een eindejaarsdiner te laten plaatsvinden. De
leerlingen gaven aan dat verschillende groepen in de school zich verheugden op
de sfeer en het optutten voor de avond.
Helaas hebben wij het zomerfeest af moeten zeggen i.v.m. de verschillende
Corona maatregelen.

Lentekriebels
In de lente vierden we dat de wereld weer groen wordt, dat de vogels hun eieren
legden en er lammetjes geboren werden. Aan dit thema wilden wij de lessen
seksuele voorlichting en ‘zorgen voor jezelf en de ander’ koppelen. Deze lessen
zijn helaas niet doorgegaan i.v.m. de sluiting van de school. In schooljaar
2020-2021 zullen de lessen alsnog worden gegeven.

Ondersteuning
Om de lijnen voor de zorg en de ondersteuning kort en duidelijk te houden
werkten wij dit jaar met twee intern begeleiders; Merel Noordhuizen voor de VVE
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en groepen 1 t/m 4, Pien Suurs voor de groepen 5 t/m 8. Op deze manier konden
wij de lijnen met de desbetreffende leerkrachten, ouders en kinderen kort houden.

Doelab
In het Doelab leer je, maar dan door te doen. Bijvoorbeeld door prijzen te
vergelijken in de supermarkt, om daarna met de ingrediënten en een recept, een
gerecht te koken. Kinderen leren rekenen, begrijpend lezen, planmatig werken en
meten/wegen zonder dat ze door hebben ze dat ze leren. Dit arrangement is
bedoeld voor leerlingen die binnen hun eigen groep moeite hebben met de
leerstof, taakaanpak, werkhouding of sociale vaardigheden. Leerlingen die in
aanmerking komen voor de Doelab worden aangedragen door de leerkracht en
de interne begeleider. Het doel is om voor deze leerlingen de schoolse
vaardigheden te verbeteren. We werken aan een juiste ‘mindset’ om tot leren te
komen. Dit willen we bereiken door het aanbieden van leren op een praktische
manier waardoor de leerlingen plezier in school houden. De leerlingen doen
succeservaringen op die ze weer mee terug nemen naar de klas. Er wordt
thematisch gewerkt en de lessen zijn vooral heel praktisch.
Afgelopen jaar is er gewerkt met onderstaande thema’s:
1. thema leertaal : robots en posters maken
2. thema techniek: stringart
3. thema leertaal : popgesprekken
4. thema techniek: stroomkring en licht
5. thema koken
6. thema leertaal: leerkuilenspel maken
In ieder thema zijn algemene doelen beschreven. Ook wordt er aan persoonlijke
doelen gewerkt waar de leerlingen in de klas verder aan kunnen werken.

DWS (day a week school)
Wij werken samen met de Day a Week school. Dit houdt in dat we elk jaar de
groepen 5 screenen op cognitief talentvolle leerlingen met creatief
denkvermogen die meer behoefte hebben aan uitdaging dan in de klas geboden
kan worden.
Dit betekent dat de leerlingen gescreend worden en dat als zij in aanmerking
komen voor de DWS wij toestemming vragen aan de ouders om de gegevens met
de DWS te delen. Samen met de DWS wordt er een selectie gemaakt; welke
leerlingen komen in aanmerking. Per schooljaar mogen wij ongeveer 1 leerling
aanmelden voor de DWS.
Het concept achter de DWS is dat de leerlingen één dag per week bijeenkomen
met ontwikkelingsgelijken van verschillende scholen. Het lesmateriaal is vooral
gericht op wiskunde en wetenschap, taal, filosofie en denkstrategieën. Hiernaast
wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling van studievaardigheden en
zijn er activiteiten om de sociale vaardigheden en persoonlijke reflectie te
versterken. De leerlingen worden via een speciale procedure geïdentificeerd,
waarbij het IQ niet richtinggevend is.
De Day a Week School heeft als doelstelling om cognitieve talenten te
ontwikkelen, het leerplezier van de leerlingen te vergroten en hen te leren leren.
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Dit doen wij door deze leerlingen uit te dagen op sociaal, emotioneel en
intellectueel vlak.
De doelstellingen van Day a Week School zijn onderverdeeld in de volgende vier
doelgebieden:
1. leren leren (werkhouding, leerstrategieën, leervoorkeuren)
2. leren denken (kritisch, analytisch en creatief)
3. vergroten zelfinzicht
4. samen leren
In schooljaar 2019-2020 zijn er twee nieuwe leerlingen naar de DWS gegaan.

Resultaten van ons onderwijs
Schooladviezen in 2019-2020
Hieronder een overzicht van de adviezen die gegeven zijn.
Advies

aantal leerlingen

percentage

Pro

2

7,14 %

VMBO-kader

6

21,4 %

VMBO basis

1

3,57 %

VMBO- T

5

17,85 %

VMBO-t/HAVO

1

3,57 %

HAVO

8

28,57 %

VWO

5

17,85 %

Plaats na 3 jaar in het voortgezet onderwijs

Leerling kenmerken
Kenmerk

Totaal

15

Terugblik 2019-2020

Aantal leerlingen extern onderzoek

7

Aantal leerlingen met ADHD

2

Aantal leerlingen met autisme

1

Aantal leerlingen met dyslexieverklaring

1

Aantal leerlingen met externe
SOVA-training *

7

Aantal leerlingen met fysiotherapie

4

Aantal leerlingen met logopedie

24

Aantal leerlingen met
ontwikkelingsperspectief **

4

●

SOVA- training = training in sociale vaardigheden

●

Ontwikkelingsperspectief = Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt een
ontwikkelingsperspectief opgesteld. Hierin staat wat het uitstroomperspectief (schooladvies) van de
leerling is en welke onderwijsdoelen daarbij horen.

Schoolkenmerken
Kenmerk

Totaal

Aantal leerlingen met een arrangement* 6
Aantal verwijzingen naar SBO

3

Aantal kleuterverlengingen

6

Aantal doublures

8

Aantal leerlingen met
ontwikkelingsperspectief

4

Sociale veiligheid
In een normale situatie meet onze school, net als alle andere scholen in
Nederland, de sociale veiligheid van de leerlingen.
Dit jaar hebben wij dat i.v.m. de schoolsluiting niet kunnen doen.
zodra dit weer kan, zullen wij de meting weer doen.
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In het komende jaar stappen wij met al onze leerlingen, medewerkers en ouders
weer aan boord om een nieuw deel van de Zeven Zeeën te ontdekken.
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Bouwen met ouders en leerlingen
Oudercommissie
Voor de oudercommissie zijn wij op zoek naar een paar nieuwe ouders. Vaders
zijn van harte welkom!

Vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage zal dit jaar gebruikt worden voor het vieren van
verschillende feesten zoals Sinterklaas, het Winterfeest, Bevrijdingsfeest en het
Zomerfeest.
We zullen een deel van de bijdrage besteden aan verschillende thema’s zoals de
kinderboekenweek, lentekriebels en diversiteit.
Met de groepen 1 t/m 7 gaan wij op schoolreis en de kamplocatie voor groep 8 is
al gereserveerd!

Medezeggenschapsraad
Zoals u weet is de medezeggenschapsraad (MR) een belangrijk orgaan in de
school. U praat mee over beslissingen die de school praat en kunt afhankelijk van
het onderwerp advies geven of stemmen over verschillende onderwerpen. In
schooljaar 2020-2021 start er een nieuwe leden in de MR.

Leerlingenraad
Nu groep 8 vertrokken is, zullen er dit jaar nieuwe verkiezingen zijn voor de
leerlingenraad. In groep 5 zullen verkiezingen gehouden worden. Twee leerlingen
uit groep 5 zullen uiteindelijk deelnemen in de leerlingenraad. Dit jaar komt de
leerlingenraad samen op woensdagen tijdens schooltijd.

Schoolontwikkeling
Dalton
Dit jaar gaan wij verder met het ontwikkelen van het onderdeel zelfstandigheid.
uitgestelde aandacht, schijfjes, stoplicht. in de context plaatsen
Het onderdeel ‘samenwerken’, zal ook opgepakt worden.
U als ouder/verzorger zal steeds op de hoogte gehouden worden, zodat u thuis
met uw kind kunt werken aan deze onderdelen.
Samenwerken - coöperatieve werkvormen. in de context plaatsen

Noodplan Amsterdam
In schooljaar 2019-2020 hebben wij veel last gehad van het lerarentekort.
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Het lerarentekort is nog niet opgelost. Dalton IKC Zeven Zeeën is een van de
eerste scholen in Amsterdam die mee deel mag nemen in het Noodplan. Het team
heeft er voor gekozen één lesdag in de week te laten verzorgen door externe
partijen.
Uw kind blijft gewoon vijf dagen in de week naar school komen. Een van de dagen
in de week wordt er lesgegeven door medewerkers van Saga. Er staan per dag
steeds twee vaste medewerkers voor de groep.
Uw kind(eren) leren op een ontdekkende en ontwerpende manier van alles over
programmeren, wetenschap en techniek. De medewerkers van Saga zorgen
ervoor dat de lessen passen binnen de thema’ s van de school. De kinderen
werken ontdekkend en ontwerpend.

Meewerken aan de uitvoering van dit plan, betekent niet het accepteren van het
lerarentekort. Het is een noodplan, en dat moet het blijven. Daarom vraagt dit
noodplan inzet van alle betrokkenen.

Lentekriebels
Door deze lessen ontwikkelen kinderen zich tot mensen die respect hebben
voor zichzelf en anderen. Ze worden zich bewust van hun eigen en andermans
gevoelens, wensen, opvattingen en talenten. Zij leren verantwoorde keuzes
maken op het gebied van relaties en seksualiteit.
Voor ouders zal er een actieve theatervoorstelling zijn. U kunt zo zien en
horen waar uw kind over leert in de klas.
Engels
Bij het maken schoolplan 2020-2024 hebben de ouders uit de MR aangegeven
graag te willen dat de kinderen op school vanaf groep 1 Engels krijgen. Vorig jaar
hebben de kinderen in de groepen 5 t/m 8 Engelse les gekregen.
Dit jaar zullen de leerlingen in groep 3 en groep 4 ook van start gaan met Engelse
les.

Incidenten
Dit jaar werken wij een plan uit waaruit duidelijk wordt wat wij doen als er zich op
school een incident voordoet.
Dit kan gaan over het gedrag van een leerling of ouder, maar ook over een
ongeluk(je) dat gebeurt tijdens schooltijd.

Digitale vaardigheden
In het afgelopen schooljaar hebben alle leerlingen tijdens de schoolsluiting
digitaal gewerkt. De school heeft hier verschillende programma’s voor ingezet. In
het komende schooljaar willen wij onze leerlingen nog meer digitale vaardigheden
aanleren.
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Wij zullen met elkaar uitzoeken met welke software/programma’s wij als school
gaan werken, zodat er een duidelijke lijn ontstaat binnen de school.
Alle leerlingen hebben een een speciaal Google-education account waarmee zij
inloggen op Cloudwise. Zo kunnen zij bij alle programma’s die de school gebruikt
zoals Gynzy en Holmwood.
In 2020-2021 zal er een Active Floor worden geïnstalleerd. Een Active Floor is een
interactieve beweegvloer die leren, bewegen en spelen combineert. Met Active
Floor doen kinderen spelletjes door te lopen, springen, hurken, rennen en
draaien. Het spelaanbod varieert van leerzame en educatieve spellen voor
tijdens de les, tot games voor in de pauzes.

Een voorbeeld van leren met Active Floor ziet u hier.
https://www.youtube.com/watch?v=_UaLP15cAhk

Ondersteuning
Leerlab
Als school vinden wij het belangrijk dat al onze cognitief sterke leerlingen een
passend aanbod krijgen. Daarom starten wij dit schooljaar met een Leerlab in
ons eigen IKC. In het Leerlab is plaats voor 16 leerlingen uit de groepen 5 t/m 8.
Voor leerlingen in de groepen 1 t/m 4 zijn verschillende uitdagende materialen
aangeschaft.

Referentieniveaus
Met ingang van het schooljaar 2020/2021 wordt er landelijk op een nieuwe manier
gekeken of de leerlingen genoeg geleerd hebben. Dit doen we door te kijken welke
referentieniveaus de leerlingen beheersen voor lezen, taalverzorging en rekenen.
Het geeft ons als school de gelegenheid om te kijken of we die resultaten behalen
die we mogen verwachten van onze leerlingen. Door de landelijke
referentieniveaus te gebruiken kunnen wij ons vergelijken met scholen met een
vergelijkbare leerlingpopulatie.
Begin schooljaar 2021-2022 zal er voor ouders een informatie ogenblik verzorgd
worden.

Hart en Ziel monitor
Hart en Ziel is ons sociaal emotioneel leerlingvolgsysteem. Twee keer per jaar
vullen de leerkrachten de SDQ ( Strengths and Difficulties Questionnaire) in. Deze
wordt hierna besproken met de intern begeleider. Door deze lijst 2 keer per jaar in
te vullen kunnen we de kinderen goed volgen in hun sociaal emotionele
ontwikkeling. Mocht het nodig zijn dat er interventies gepleegd worden dan zal
dat altijd besproken worden met ouders. De leerlingen in de groepen 7 en 8 vullen
ook 2 keer per jaar de VSV ( Vragenlijst voor Sociale Veiligheid) in. HIerin kunnen
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kinderen aangeven hoe zij zich op school voelen. Deze lijst wordt schoolbreed
geanalyseerd. Op deze manier kunnen we goed monitoren en eventueel ingrijpen
als we een onveilige trend zien ontstaan.
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