
Addendum op het beleids- en activiteitenplan Onderwijs Ouder-Amstel 2016-

2020 

 

1. Inleiding 

Naar aanleiding van de raadsvergadering van 6 oktober 2016, waarin het beleidsplan 

onderwijs werd vastgesteld, is een werkgroep ingesteld met als doel een aantal ambities 

en acties aan te scherpen. Dit addendum bevat de gewijzigde en aanvullende ambities en 

acties per beleidsthema.  

 

2. Fysieke leeromgeving van het kind (paragraaf 5.1) 

Oorspronkelijke formulering 

Goede, veilige en gezonde schoolgebouwen (Frisse Scholen, binnenluchtkwaliteit Klasse 

A, overige categorieën klasse B) binnen de gemeente voor leerlingen en leerkrachten, 

met aandacht voor de ontwikkeling van een kindcentrum. 

 

Gewijzigde formulering 

Alle schoolgebouwen in de gemeente zijn goed, veilig en gezond (voor nieuwbouw Frisse 

Scholen, binnenluchtkwaliteit Klasse A, overige categorieën klasse B), met aandacht voor 

de ontwikkeling van een kindcentrum. 

 

3. Kindcentra (paragraaf 5.2) 

Oorspronkelijke formulering 

Vorming van kindcentra in de gemeente Ouder-Amstel; school en kinderopvang op één 

locatie, onder één leiding, met één pedagogisch beleid. 

 

Gewijzigde formulering 

Drie van de vijf scholen in Ouder-Amstel zijn in 2020 omgevormd tot kindcentrum; 

idealiter school en kinderopvang op één locatie, onder één leiding, met één pedagogisch 

beleid. 

 

4. Voor- en vroegschoolse educatie (paragraaf 5.3.1) 

Aanvullende actie 

Onderzoeken of meer eisen gesteld kunnen worden aan de resultaten van voorschoolse 

educatie, bijvoorbeeld of bij de kinderopvang gewerkt kan worden met een 

taalwoordenschat. 

 

5. Taalactivering (paragraaf 5.3.2) 

Oorspronkelijke formulering  

Samen met de schoolbesturen taalachterstand aantoonbaar verminderen door het 

bevorderen en stimuleren van taalontwikkeling bij risicoleerlingen.  

 

Aanvulling 

50% van de risicoleerlingen (CITO score D of E) in het basisonderwijs in Ouder-Amstel 

heeft na afloop van het schooljaar vooruitgang geboekt. 

 

6. Leerplicht (paragraaf 5.4.3) 

Oorspronkelijke formulering 

Blijvend beperken van het schoolverzuim in het basis- en voortgezet onderwijs en 

handhaven bij ongeoorloofd schoolverzuim. 

 

Aanvulling 

Verzuimcijfers gemeente Ouder-Amstel liggen in 2016 onder de landelijke norm en op 

het niveau van vergelijkbare gemeenten. De ambitie is om dit te handhaven.   

 



 

 

7. Talentontwikkeling (paragraaf 5.5.1) 

Oorspronkelijke actie 2016-2020 

In overleg met de scholen in 2017 een programma voor talentontwikkeling opzetten en 

uit laten voeren. 

 

Gewijzigde formulering 

In overleg met de scholen in 2017 een programma talentontwikkeling opzetten en uit 

laten voeren, waarbij aandacht is voor ouderbetrokkenheid. Voorbeelden zijn schaak- of 

scheikundelessen door ouders.  

 

Aanvullende acties 2016-2020 

 Scholen stimuleren om jaarlijks minimaal een (1) activiteit te organiseren.  

 De raad wordt jaarlijks geïnformeerd middels een verslag van de activiteiten die de 

scholen in het kader van talentonwikkeling hebben ontplooid.  

 

8. Ouderbetrokkenheid (paragraaf 5.5.2) 

Ambitie 

De gemeente staat een actieve rol voor de ouders bij de school en kinderopvang voor en 

wil de ouderbetrokkenheid bij leerresultaten van kinderen waar dat kan versterken. 

 

Oorspronkelijke Actie 2016-2020 

In samenwerking met de scholen jaarlijks minimaal twee themabijeenkomsten 

organiseren over de ontwikkeling en het leren van kinderen. 

 

Toevoeging aan actie 

Aan de themabijeenkomsten nemen minimaal 25 ouders deel. 

 

9. Burgerschapsvorming (paragraaf 5.5.3) 

Oorspronkelijke formulering ambitie 

De jeugd van Ouder-Amstel maakt kennis met alle instrumenten van onze democratische 

rechtsstaat en leert hoe je daar als burger invloed op kunt uitoefenen. 

 

Gewijzigde formulering ambitie 

De jeugd van Ouder-Amstel maakt op alle scholen kennis met alle instrumenten van onze 

democratische rechtsstaat en leert hoe je daar als burger invloed op kunt uitoefenen. 

 

10. Verkeer (paragraaf 5.5.6) 

Aanvullende actie 

Alle leerlingen in het basisonderwijs in Ouder-Amstel doen praktisch verkeersexamen. 

 

 

 


