
Verslag werkgroep SMART Ambities onderwijsnotitie 2016-

2020 

Datum: 6 december 2016 

Tijd: 20:30 uur - 22.00 uur  

Locatie: Gemeentehuis Ouder-Amstel, Trouwzaal 

Deelnemers: Barbara de Reijke (fractievoorzitter VVD), Jadranka Cace (Raadslid GL), Henri de Haan 

(Raadslid D66), Marian van der Weele (Wethouder Onderwijs), Jan Kempers (coördinator 

samenlevingszaken), Lydia Ten Wolde (beleidsambtenaar) 

Voorzitter: Barbara de Reijke 

Notulist: Lydia ten Wolde 

Volgende vergadering: 7 februari 2017, 19.30 – 21.30 uur 

1. Doelstelling werkgroep 

Het doel van deze werkgroep is het aanscherpen van de ambities en acties die zijn opgenomen in het 

door de raad vastgestelde beleidsplan onderwijs, om deze meer SMART te maken. Een aantal 

ambities en acties is al SMART, andere hebben aanscherping nodig. Afgesproken wordt om de 

ambities en acties stuk voor stuk door te nemen en daarbij de ambities niet inhoudelijk te wijzigen, 

maar aan te scherpen. Als wordt gesproken over een verbetering van een bepaald beleidsonderdeel, 

dan worden daar meetbare resultaten aan toegevoegd. Op het moment dat iets gemeten moet 

worden, wordt aangesloten bij de reeds bestaande meetinstrumenten. 

2. Aantal sessies en voorzitterschap 

Afgesproken wordt dat er tot drie sessies worden georganiseerd.  Voorzitter van deze bijeenkomst is 

Barbara de Reijke. 

3. Ambities 

De ambities en acties, zoals opgenomen in het beleidsplan onderwijs 2016-2020, worden stuk voor 

stuk doorgenomen en indien nodig aangescherpt.   

1. LEA 

Is in de acties al gespecificeerd 

 

2. Fysieke leeromgeving 

Bij de ambitie over goede en veilige scholen wordt het woord “alle” toegevoegd. Dus alle 

scholen goed en veilig. Bij Frisse Scholen wordt toegevoegd: ‘bij nieuwbouw’.  

 

3. Kindcentra 

Ambitie wordt aangescherpt: Drie van de vijf scholen worden omgevormd tot kindcentrum.  

 

4. VVE 

Er moet scherper zicht komen op kinderen die van kinderopvang overgedragen worden naar 

het basisonderwijs. Een van de ambities stelt dat kinderen goed toegerust het basisonderwijs 

in moeten stromen. Niet duidelijk is wat goed toegerust is? We weten nu niet wat het effect 

van de voorschoolse educatie is.  



Onderzocht wordt of we meer eisen kunnen stellen aan voorschoolse educatie, bijvoorbeeld 

dat bij de kinderopvang gewerkt kan worden met een taalwoordenschat. 

 

5. Taalactivering 

50% van de doelgroep (CITO score D of E) gaat vooruit. 

 

6. ISK  

Geen wijzigingen. 

 

7. Alle peuters  

Geen wijzigingen. Maar wel is de vraag: wat is financieel haalbaar? 

 

8. Passend Onderwijs 

Geen wijzigingen. 

Wie houdt toezicht op de kwaliteit van Passend Onderwijs?  

De gemeente ondertekent het ondersteuningsplan en houdt de monitoring in de gaten. Het 

samenwerkingsverband monitort de kwaliteit van Passend Onderwijs en beoordeelt of de 

middelen  goed worden besteed.  

 

9. Gezonde school 

Geen wijzigingen. 

 

10. Leerplicht 

Aanvullende ambitie: Verzuimcijfers gemeente Ouder-Amstel liggen onder de landelijke 

norm en op het niveau van vergelijkbare gemeenten.  

Er komt een benchmark met landelijke norm en afgelopen jaren.  

 

11. Voortijdig schoolverlaten 

Geen wijzigingen. 

 

12. Ouder-kindcoach 

Geen wijzigingen. Resultaten worden in het jeugdbeleid opgenomen. 

 

13. Talentontwikkeling 

Er zijn veel mogelijkheden, die niet veel geld hoeven te kosten, zoals  schaak- of 

scheikundelessen door ouders. Ook is er veel gratis online materiaal. 

Toevoegen: Scholen stimuleren om jaarlijks minimaal een (1) activiteit te 

organiseren.  

Toevoegen: aandacht voor ouderbetrokkenheid. Voorbeelden zijn schaak- of 
scheikundelessen door ouders.  
Toevoegen: De raad wordt jaarlijks geïnformeerd middels een verslag van de activiteiten die 
de scholen in het kader van talentonwikkeling hebben ontplooid.  
 

14. Ouderbetrokkenheid 

Aan de themabijeenkomsten die de gemeente jaarlijks twee keer organiseert 

nemen minimaal 25 ouders per bijeenkomst deel. 

 



 

 

15. Burgerschapsvorming 

Toevoegen aan de ambitie om de  jeugd van Ouder-Amstel kennis te laten maken met alle 

instrumenten van onze democratische rechtsstaat: ‘op alle scholen’. 

 

16. Sport en bewegen 

Verslag van resultaten van de inzet van de combinatiefunctionaris via sportbeleid (evaluatie 

combinatiefunctionaris).  

 

17. Cultuur en Kunstzinnige vorming 

Geen wijzigingen. 

 

18. Verkeer 

Alle leerlingen in het basisonderwijs in Ouder-Amstel doen fietsexamen. 

Milieu: geen wijzigingen. 

 

Afsluiting 

Er wordt een addendum bij het beleidsplan onderwijs opgesteld. Deze wordt bij de volgende 

bijeenkomst van de werkgroep (7 februari 2017) besproken.  

 

 

 


