CONCEPT Jaarplanning basisonderwijs Ouder-Amstel
2019-2020
Inleiding
In het beleids- en activiteitenplan onderwijs 2016-2020 heeft de gemeente aan de hand van een
aantal thema’s ambities en acties vastgesteld. Deze jaarplanning is daar een uitwerking van. Van
ieder thema volgt een korte beschrijving met de bijbehorende projecten en activiteiten.
Onderstaande jaarplanning vormt een weergave van alle activiteiten waarvoor data staan gepland.
Een aantal thema’s en activiteiten komt niet in de planning voor omdat deze door de uitvoerende
organisaties in overleg met de scholen worden ingepland.

2019
maand

September

activiteiten

Oktober

November

December

1. Taal voor Thuis
2. Debattraining (grp 8)
3. Wk van de Opvoeding
(7 t/m 13 okt)

1. Week van Respect
1. HALT vuurwerk
(4 t/m 10 nov)
voorlichting
2. Nationaal Schoolontbijt
(4 t/m 8 nov)

Februari

Maart

2020
maand

Januari

activiteiten

maand

April

1. DemocraCity:
1. debattoernooi
voorbereidende les &
(grp 8)
bezoek gemeentehuis
(grp 7)
2. Poëzie training (grp 4, 5
en 6)

Mei

Juni

Juli

activiteiten

1
Jaarplanning onderwijs 2019-2020 Ouder-Amstel

1 Burgerschapsvorming
Het programma voor burgerschapsvorming staat beschreven in het uitvoeringsplan
burgerschapsvorming 2019-2020 en omvat de volgende activiteiten: debattraining en -toernooi voor
groep 8 (1.1), de Week van Respect (1.2) en voor groep 7 gastlessen door college- en raadsleden (1.3)
en een bezoek aan het gemeentehuis (1.4).

1.1 Debatteren kun je leren: debattraining en -toernooi groep 8
Voor de groepen 8 worden in oktober 2019 debattrainingen georganiseerd. Daarin leert de trainer
leerlingen én de leraren hoe ze kunnen debatteren in de klas. Met behulp van de stellingen op de
website www.debatterenkunjeleren.nl kunnen de leraren daar wekelijks mee aan de slag. Als er
interesse voor is, wordt in voorjaar 2020 een debattoernooi georganiseerd. Dit kan per school, per
dorpskern of gemeentebreed worden opgezet.
Organisatie: Debatteren kun je leren. Contactpersoon: Conny Ettema, 06 - 4231 9736,
info@debatterenkunjeleren.nl.

1.2 Week van Respect
Van 4 tot en met 10 november 2019 is het de Week van Respect. Sinds 2016 is de gemeente hiervan
ambassadeur. De burgemeester en wethouders hebben de afgelopen jaren met veel plezier scholen
(bovenbouw) en sportverenigingen bezocht om het met de kinderen en jongeren te hebben over
respect en wat het voor hen persoonlijk betekent. Ook dit jaar doet het college weer mee met de
Week van Respect. Sinds 2018 doet ook PI school de Pionier (speciaal onderwijs) mee aan de Week
van Respect.
Organisatie: Jelke Morriën van de Respect Education Foundation plant de gastlessen in. Voor
docenten is online lesmateriaal beschikbaar.

1.3 Gastlessen college- en raadsleden
In maart 2020 komen raads- en collegeleden in de groepen 7 vertellen over wat hun vak inhoudt en
wat hen drijft en gaan zij in gesprek met leerlingen over de lokale democratie en hoe zij invloed
kunnen uitoefenen. Het bezoek wordt gekoppeld aan de voorbereidende les voor DemocraCity (zie
1.4)
Organisatie: Gemeente. Contactpersoon Lydia ten Wolde, beleidsmedewerker samenleving

1.4 DemocraCity: bezoek groep 7 aan gemeentehuis
Jaarlijks nodigt de gemeente alle groepen 7 uit in het gemeentehuis, dit jaar in het voorjaar van 2020.
De leerlingen worden ontvangen in de raadzaal en bouwen daar een stad met behulp van het doeprogramma DemocraCity. Op deze manier maken zij spelenderwijs kennis met de praktijk van de
gemeenteraad. ProDemos verzorgt de begeleiding van het spel.
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Voorbereidende – en reflectie les
Sinds schooljaar 2018-2019 zijn de voorbereidende - en reflectie les aan het DemocraCity programma
zijn toegevoegd.
In maart 2019 heeft een begeleider van ProDemos de leerkracht in ondersteund bij het geven van de
voorbereidende les. Dit schooljaar wordt de les door de leerkrachten zelf gegeven. De
voorbereidende les is, met een handleiding, online beschikbaar.
Organisatie: leraar en gemeente.
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Talentontwikkeling

De gemeente wil er graag aan bijdragen dat ieder kind de kans krijgt om zijn talenten te ontwikkelen.
Dit krijgt onder andere vorm door het gesubsidieerde aanbod van het Loket Cultuureducatie en door
inzet van combinatiefunctionarissen, waaruit bijvoorbeeld het Muziekcollectief is ontstaan.
Daarnaast financiert de gemeente het programmeeronderwijs. Dit bestaat uit Code Combat en, sinds
2018, Code Qube. Daarnaast is in 2018-2019 gestart met workshops poëzie in de onder- en
middenbouw. In 2019-2020 worden deze workshops wederom aangeboden voor onder- en
middenbouw.
Organisatie: gemeente

2.1 Code Combat en Code Qube (bovenbouw)
In 2017 is gestart met Code Combat, waarmee leerlingen uit de bovenbouw door een spel leren
programmeren. Leerlingen en leraren zijn enthousiast over Code Combat.
De leerlingen die meer uitdaging nodig hadden zijn in schooljaar 2018-2019 gestart met Code Qube.
Met Code Qube leer je stap voor stap websites bouwen.
Leraren hebben voor beide methodes workshops gevolgd. Zij hun vragen altijd kwijt bij de helpdesk
van Code Combat en Code Qube. Meer informatie: https://codecombat.com/ en
https://www.codeqube.nl/.

2.2 Poëzie (onder- en/of middenbouw)
Poëziedocenten van de School der Poëzie voerden in maart 2019 voor het eerst een project uit voor
verschillende onder- en middenbouwgroepen van de Grote Beer en de Amstelschool.
Elke groep ontving twee lesuren poëzie. In deze twee lesuren scheven de kinderen gedichten.
In schooljaar 2019-2020 wordt dit project gecontinueerd en bestaat het idee om de mooiste
gedichten uit te werken tot kunst in de openbare ruimte. Per klas wordt het mooiste gedicht
gekozen. Uit deze gedichten worden regels gekozen. Een beeldend kunstenaar maakt al dan niet in
samenwerking met enkele kinderen een grafisch beeldend werk / schilderij op basis van deze regels
of schildert het mooiste gedicht op een wand of een plek in de openbare ruimte. Dit gedicht zal
worden voorgelezen tijdens de feestelijke onthulling van het kunstwerk door de burgemeester of
wethouder.
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Ouderbetrokkenheid

Betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van kinderen is van positieve invloed op de
schoolresultaten. De gemeente stimuleert dit door de oudercursus Taal voor Thuis, voor ouders van
kinderen met een taalachterstand.
In schooljaar 2018-2019 is de oudercursus Taal voor Thuis twee keer gegeven: een keer voor ouders
van kinderen van 2 t/m 5 jaar en een keer voor ouders van kinderen van 6 t/m 12 jaar. In de cursus
leren ouders aan de hand van thema’s hoe zij de (taal)ontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren.
In 2019-2020 wordt de oudercursus Taal voor Thuis naar behoefte gecontinueerd.
Organisatie: samenwerkingsproject van gemeente, stichting Lezen en Schrijven, Coherente, A.
Bekemaschool, De Grote Beer en kinderdagverblijf Smallsteps Toverkruid. Contactpersoon: Lydia ten
Wolde, beleidsmedewerker.
In Ouderkerk aan de Amstel wordt dit jaar voor het eerst een cursus Taal voor Thuis opgezet, met
een focus op het wegwijs worden in het Nederlandse onderwijssysteem.
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Gezonde School

De Gezonde School aanpak helpt scholen planmatig en structureel te werken aan gezondheid en een
gezonde leefstijl van leerlingen. Naast een ruim een divers aanbod op terreinen van gezond eten tot
welbevinden en seksualiteit, kunnen scholen het vignet Gezonde School behalen.
Website: https://www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs
Aanbod: https://www.gezondeschool.nl/po/interventies-primair-onderwijs
Tijdpad: door scholen en GGD gezamenlijk in te plannen. Contactpersoon: Milou Koldijk,
mkoldijk@ggd.amsterdam.nl, 06 – 2200 3511.
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Combinatiefunctionaris

De coördinerende combinatiefunctionaris verzorgt vanuit Coherente een rijk sportief en cultureel
aanbod voor de kinderen in Ouder-Amstel. Voor een kleine vergoeding kunnen zij deelnemen aan
allerlei activiteiten en workshops.
Contactpersoon: Joelle Goudsmit, coördinerend combinatiefunctionaris sport en cultuur 4-12 jaar.
Website: https://www.sportiefouder-amstel.nl/combinatiefunctionarissen/
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Cultuureducatie

Ouder-Amstel is sinds 2017 aangesloten bij het Loket Cultuureducatie, dat 10 jaar bestaat. De
scholen in Ouder-Amstel kunnen gebruik maken van het diverse aanbod van het loket. Het aanbod
bestaat uit alle activiteiten van de culturele instellingen in de regio, dat het loket heeft gebundeld in
de uitgave: Regionaal aanbod primair onderwijs. Het aanbod is ook te vinden op de website:
https://www.cultuureducatie-amstelland.nl/

4
Jaarplanning onderwijs 2019-2020 Ouder-Amstel

Daarnaast bestaat de regeling Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK), die loopt tot eind 2020. De CMK
regeling is ter bevordering van een doorgaande leerlijn cultuur. Noelle Slinger is projectleider CMK.
Op basis van de regeling biedt het loket advies en ondersteuning en deskundigheidsbevordering,
zoals een opleiding tot Intern Cultuur Coördinator (ICC) en o.a. de training Trends in
Cultuuronderwijs. Het Kofschip doet mee aan de regeling CMK. Alle trajecten zijn verschillend en
aangepast op de behoefte van de school. De andere scholen in Ouder-Amstel mogen op ieder
moment instappen. Er zijn geen kosten aan de ondersteuning verbonden.
Contactpersoon: Noelle Slinger, projectleider CMK. E-mail: nslinger@cultuureducatie-amstelland.nl.
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Natuur- en milieu educatie: Let’s do it kids!

Sinds schooljaar 2018-2019 maakt de gemeente gebruik van Let’s do it kids!, een schoolbreed
programma, voor iedere groep op eigen niveau.
Groepen 1 t/m 3: “de norm van schoon” wordt spelenderwijs neergezet door middel van theater.
Voor Groepen 4 t/m 8, ook ieder op eigen niveau, is het programma drieledig:
1. Plastic soep: “plastic soep begint bij jou op de stoep”.
2. “Van afval naar grondstof”, gaat over bewustwording over de aanwezigheid van grondstoffen
in afval.
3. Afval verzamelen. Hiervoor zijn hulpouders nodig die door de scholen worden geworven.
Er zijn geen kosten voor de scholen aan verbonden.
Website: https://www.nmcx.nl/scholen/aanbod/lets-do-it-kids
Tijdpad: zelf in te plannen met projectleider Sjaak Veeken van NMCX – Centrum voor Duurzaamheid,
via e-mail: sjaak.veeken@nmcx.nl of telefoon: 06-5317 4033.
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overige activiteiten

Voorlichting leerplicht
Voorjaar 2019, Leerplichtambtenaren
groep: 8
Nationaal Schoolontbijt
4 t/m 8 november 2019
De burgemeester heeft zich in 2018 aangemeld voor medewerking aan het Nationaal Schoolontbijt
en doet dit naar verwachting weer in 2019. Scholen kunnen zich inschrijven, vervolgens wordt een
burgemeesterontbijt georganiseerd.
Voorlichting vuurwerk
Jaarlijks voorafgaand aan vuurwerkperiode (december)
HALT voorlichting
Voorlichting Jongerenwerk
Jongerenwerk benadert de scholen
Dag van de Democratie
15 september 2019
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Week van de Opvoeding
7 t/m 13 oktober 2019
Week van het Geld
maart 2020 (25 t/m 29 maart 2019)
Dode hoek vrachtwagens
Voorlichting door Saan
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Bijlagen

1. Beleids- en activiteitenplan onderwijs Ouder-Amstel 2016-2020
2. Uitvoeringsplan burgerschapsvorming 2019-2020
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