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Instituut Schreuder: een dynamische en lerende school die elk kind tot volle ontplooiing kan laten 

komen. 

 

In deze nieuwsbrief 
• Belangrijke data 

• Mediatoren training (diploma-uitreiking) 

• Sinterklaas vooraankondiging 

• Goede doelen: Reef Doctor 

 

 

 

• Hulp voor ouders bij schoolkosten 

• Nieuwe leerlingenraad 

• SWV en ouders 

• Ouderbijdrage, wijziging hoogte 

• Naschoolse Activiteiten Aanbod (NSA) 

• Wist u dat… 

Belangrijke data  
Ma. 21-10 t/m vr. 25-10 Herfstvakantie 

Do. 31-10   Informatiebijeenkomst V.O. (groep 8 ouders) 

Ma. 04-11   OR- vergadering 

Do. 07-11   Ouderkamer: inloop 

Vr. 29-11   Nieuwsbrief-4 uit 

        

Diploma-uitreiking mediatoren 
Vandaag hebben de mediatoren in de gymzaal hun mediatoren-diploma ontvangen. Deze 12 leerlingen (uit 

groepen 6 t/m 8) zullen na de herfstvakantie worden ingezet tijdens de kleine pauze en tijdens het buiten 

spelen bij de overblijf (volgens een rooster). Zij kunnen gevraagd worden om te helpen bij het oplossen van 

een conflict tussen 2 kinderen.  Belangrijke regels, die de mediatoren met de kinderen afspreken, zijn: 

-Er wordt niet gescholden. 

-Je laat elkaar uitpraten. 

-Je doet je best om het conflict op te lossen.  

De mediatoren zijn in het zonnetje gezet met een bloem en een heus diploma! 

 

 

Sinterklaas 

Hij komt, hij komt…  

Het lijkt nog ver weg. Maar na de herfstvakantie 

zullen we ons weer gaan voorbereiden op de komst 

van Sinterklaas. Vanaf 12 november zullen wij zijn 

tocht naar Nederland volgen via het 

Sinterklaasjournaal. 

 

De groepen 5 t/m 8 zullen van tevoren een lootje 

trekken op 22 november om op die manier de Sint en 
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zijn Pieten te helpen. Ze maken een mooie surprise met een rijm voor elkaar en kopen daar natuurlijk een 

leuk cadeautje bij. Misschien kunnen de kinderen alvast nadenken wat zij op hun verlanglijstje willen zetten? 

Het gaat om een bedrag van €5,-. 

 

We hebben de Sint en een paar Pieten ook uitgenodigd om op woensdag 4 december langs te komen op 

Schreuder. We snappen natuurlijk dat hij het die dag heel druk heeft, dus het is nog even afwachten of hij 

tijd heeft… Die dag hebben de kinderen gewoon les tot 12.45 uur school.        De Sintcommissie.  

 

Goede doel: Reef Doctor Madagaskar 
Het goede doel voor het schooljaar 2019-2020 is: Reef 

Doctor Madagaskar. 

Waarom: juf Sarah helpt daar nu door educatie te geven en 

herstel/aanplanting van koraal te doen. 

Middel: Paint a future op school o.l.v. kunstenares Hetty 

van der Linden uit Amsterdam.  

 

Donderdag 10 oktober hebben de kinderen van groep 3, 4 

en 5 een korte voorlichting over de koraalriffen en het 

uitsterven daarvan gekregen. Daarna zijn ze begonnen met het schilderen van hun foot-/heartprint op een 

afgedankt zeil onder leiding van kunstenares Hetty van der Linden.  

De kinderen hebben tevens een folder van Paint a Future mee naar huis gekregen.  

Dinsdag 15 oktober kregen de bovenbouwgroepen voorlichting over de koraalriffen door Carel Drijver; 

Gepensioneerd directeur Oceanen & Kusten WNF. Daarna gingen ze in kleine groepjes gedurende de week 

ook het zeil beschilderen.  

 

 

De kinderen schilderen en schrijven hun gedachten over de toekomst 

van onze planeet en de oceanen op het afgedankte zeil. “Ons zeil” 

komt 30 oktober bij Stadsloket Zuid te hangen. Later worden van ons 

zeil tassen voor duurzame kerstpakketten gemaakt. De opbrengst van 

deze kerstpakketten gaat naar het goede doel.  

P.S. Op woensdag 30 oktober wordt het zeil dus opgehangen in het 

Stadsloket-Zuid, om 18.00 uur. Dit gebeurt onder muzikale 

begeleiding van twee leerlingen van Schreuder: Thibault en Elliot uit groep 5.  Superleuk als u bij dat officiële 

moment aanwezig kunt zijn! 
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Daarnaast gaan we zelf op school nog linnen tassen 

beschilderen met dezelfde wens voor de wereld/natuur. De 

tassen gaan we vervolgens verkopen en de opbrengst daarvan 

gaat naar Reef Doctor Madagaskar. 

 

 

 

  

Hulp voor ouders bij schoolkosten 
Extra geld voor ouderbijdrage en andere schoolkosten 

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Bijvoorbeeld omdat u werkt, maar weinig verdient. Of omdat 

u een uitkering hebt. De gemeente Amsterdam kan u helpen met de schoolkosten. 

• Met de Scholierenvergoeding krijgt u € 216,- per kind op de basisschool. U betaalt met dit geld 

bijvoorbeeld de ouderbijdrage, schoolreisjes, een fiets, bijles of spullen voor school, sport-, muziek- 

of dansles. 

• Voor kinderen van 10, 11 en 12 jaar kunt u een Gratis laptop of tablet aanvragen. 

Kijk voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier op www.amsterdam.nl/pakjekans  of bel 020 252 6000. 

Stadspasregeling vrijwillige ouderbijdrage 

Heeft uw kind een Stadspas? Dan kunt u daarmee vanaf schooljaar 2019 /2020 de vrijwillige ouderbijdrage 

betalen. Ga met de Stadspas van uw kind naar de administratie van de school. De medewerker van school 

scant de Stadspas. De gemeente betaalt het bedrag voor de ouderbijdrage, inclusief het schoolreisje, aan 

school. 

Wat is een laag inkomen en weinig vermogen? 

Uw jaarinkomen was in 2018 lager dan € 24.794,- als u samenwoont met uw partner en uw 

(pleeg)kind(eren). Of lager dan €  23.932,- als u alleen woont  met uw (pleeg)kind(eren). En u had op 31 

december 2018 minder dan € € 12.040,- aan vermogen. Ontvangt u AOW, dan gelden andere bedragen. 

Aanvragen voor schooljaar 2019-2020  kan tot en met 31 mei 2020 

Kijk voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier op www.amsterdam.nl/pakjekans  of bel 020 252 6000. 

 

Nieuwe leerlingenraad 
Elk jaar wordt er op Instituut Schreuder een nieuwe leerlingenraad geformeerd. De kinderen van de groepen 

3 t/m 8 kiezen dan uit hun midden een nieuwe groepsvertegenwoordiger, die 5 á 6 keer per jaar met elkaar 

én de directeur vergaderen. 

In de afgelopen week hebben de verkiezingen plaats gehad. De leden van vorig jaar hebben verteld wat er 

zoal wordt besproken en welke vaardigheden belangrijk zijn om deel te nemen aan de Leerlingenraad. 

Uiteindelijk heeft dat geleid tot de volgende keuze van de groepsvertegenwoordigers: 

Groep 3 Helena Rouw 

Groep 4 Athina Gkouzouri 

Groep 5 Thibault Fery 

Groep 6 Tom de Oliveira-Reijnders 

https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/
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Groep 7/8A Chris van der Horst 

Groep 7/8B An Tringh 

Na de herfstvakantie vindt de eerste bijeenkomst van de Leerlingenraad plaats. Daar zal ook onze 

schoolvertegenwoordiger bij aanwezig zijn: Nina Bosma. Zij neemt deel aan de AMOS-Leerlingenraad en 

vertegenwoordigt Instituut Schreuder.   

 

SWV en ouders, thematafels passend onderwijs 
Dit schooljaar maakt het Samenwerkingsverband PO Amsterdam en Diemen een nieuw Ondersteuningsplan 

passend onderwijs voor de periode 2020-2024. Daarin komen de nieuwe koers en de nieuwe afspraken te 

staan rond passend onderwijs op alle scholen voor basisonderwijs, SBO of SO. Hiervoor organiseren we in de 

periode oktober en november 2019 een serie thematafels met scholen en betrokken partners. Wij zijn op 1 

oktober met een kick-off bijeenkomst met de schoolbestuurders gestart. 

Op maandag 28 oktober 2019 organiseren wij een bijeenkomst voor 

ouders. We weten dat ouders soms moeilijk aan de juiste informatie 

kunnen komen als er voor hun kind extra hulp nodig is op school. Welke 

onderwerpen zijn voor jullie als ouders nu echt van belang om te 

bespreken? Hierover gaan wij graag met jullie in gesprek. Meld je nu aan. 

Stuur een antwoordmail met de datum van de bijeenkomst, de schoolnaam 

van je kind en je telefoonnummer naar: 

ondersteuningsplan@swvamsterdamdiemen.nl.      (www.swvamsterdamdiemen.nl) 

Datum: 28 oktober 2019. Tijdstip: 19.30 – 21.00 uur. Locatie: Buurthuis De Meevaart Balistraat 48A 1094 JN 

Amsterdam Tel: 020-331 9131  

 

Ouderbijdrage 
Wijziging hoogte ouderbijdrage  

Met ingang van schooljaar 2019-2020 zal het een en ander worden gewijzigd met betrekking tot de 

ouderbijdrage van Instituut Schreuder.   

Toelichting  

Voorheen werd een flink deel van de ouderbijdrage ingezet als bijdrage aan de klassenverkleining. Samen 

met de verschillende gemeentelijke subsidies was het mogelijk om extra formatie in te zetten en op deze 

wijze de meeste groepen klein te houden, tussen de 20-25 leerlingen. Helaas lukt dat niet voor alle groepen 

en dus komt de ouderbijdrage niet ten goede aan álle kinderen van Schreuder. En dat is wel het doel van de 

ouderbijdrage.  

Verder heeft het schoolbestuur van AMOS een gemeentelijke notitie ondertekend waarin wordt aangegeven 

dat er een maximum aan de hoogte van de ouderbijdrage wordt gesteld. Voor Schreuder is het dan ook tijd 

om de ouderbijdrage kritisch te herzien daar deze boven het maximumbedrag zat.  

Vanuit de MR is het voorstel gekomen om voortaan per kind de ouderbijdrage te berekenen en niet meer bij 

twee of meer kinderen hetzelfde bedrag aan te houden. In de berekening van het nieuwe bedrag is dat 

voorstel meegenomen, waarbij de hoogte van de totale ouderbijdrage bij 4 kinderen uit één gezin onder de 

oude berekening van 620,00 EUR blijft.    

mailto:ondersteuningsplan@swvamsterdamdiemen.nl
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Besteding ouderbijdrage  

Door deze herziening en genoemde argumenten zal de ouderbijdrage voor 2019-2020 uitkomen op 150,00 

EUR per kind.  

Daaruit wordt betaald: schoolreisje (1/6), schoolkamp (7/8), culturele activiteiten, bibliotheekboeken 

aanvulling, materialen voor de brede ontwikkeling, kerstviering, sinterklaasviering, Pasen, sportdag/ 

koningsspelen, eindfeest groep 8, reservering 125-jarig jubileum (in 2021), koffie/thee 

voor verschillende ouderbijeenkomsten. De hoogte van de ouderbijdrage en de begroting is in de MR 

besproken en vastgesteld.   

 Het innen van de bijdrage  

Het innen van de ouderbijdrage zal dit schooljaar nog op dezelfde wijze gebeuren 

als voorheen, nl. via automatische incasso (als dat door u is aangegeven) of door 

zelf het bedrag over te maken. AMOS is bezig een systeem te ontwikkelen waarbij 

het innen van de bijdrage eenvoudiger wordt. Maar ze zijn nog niet zover. U 

ontvangt spoedig een e-mail met daarin kort een uitleg over de betaling van de 

ouderbijdrage. 

 Extra donatie  

Naast het betalen van de ouderbijdrage is er ook de mogelijkheid om een extra donatie te doen aan school. 

Het staat u vrij om zelf een bedrag te kiezen. En we hebben best nog veel wensen: speelborden aan de muur 

op het plein, aankleding van een schooltuin op een van de daken van school, of iets extra’s voor het 

jubileumjaar 2021! Dan bestaat de school 125 jaar.    

Uw gift is heel erg welkom.  

  

Naschoolse activiteiten Aanbod 
• Schoolschaken: elke dinsdagmiddag van 14:45-16:00 uur, op de 4e verdieping (tussenlokaal) vanaf 

groep 4. Er zijn nog steeds deelnemers welkom bij schaakmeester Tom! Informatie en/of opgeven 

via: activiteitenBSOS@gmail.com  

• Zaalvoetbaltraining: elke dinsdagmiddag van 14:45-16:00 uur in de gymzaal voor groepen 2 t/m 4. 

We hebben nog 4 aanmeldingen nodig om van start te gaan. Aanmelden en info via: 

info@movendi.nl  

 

 

Wist u dat…… 
Basisschool Instituut Schreuder heeft deelgenomen aan het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO). 

Het is een rapportage over de positie van onze leerlingen gedurende de tijd op onze school en in het 

vervolgonderwijs. Het betreft hierbij leerlingen die in de periode 2008-2017 ingeschreven waren op onze 

school. In de rapportage worden de prestaties van onze leerlingen op een aantal belangrijke uitkomsten 

gepresenteerd, zoals: 

-De succeskansen binnen onze school 

-De doorstroom naar het voortgezet onderwijs 

-De succeskansen van onze leerlingen in het voortgezet onderwijs 

mailto:activiteitenBSOS@gmail.com
mailto:info@movendi.nl


 

 

6 

Deze resultaten worden afgezet tegen het landelijke gemiddelde maar ook vergeleken met andere scholen 

die op onze school lijken met betrekking tot enkele belangrijke kenmerken van de leerlingenpopulatie 

(voorspelde referentiewaarde). De rapportage zal in zijn geheel in het besloten deel van de website worden 

geplaatst. Hieronder één van de vele interessante bevindingen. 

 

Hoe verloopt de aansluiting met het V.O.? 

Een belangrijke aanwijzing daarvoor is hoeveel oud-leerlingen in het derde leerjaar een opleiding volgen die 

overeenkomt met het schooladvies. Ook is het relevant hoe vaak oud-leerlingen terechtkomen in een 

opleiding in het V.O. die boven of onder het basisschooladvies ligt. 

 

Dit figuur toont het percentage oud-leerlingen dat in het derde leerjaar van het voorgezet onderwijs een 

opleiding volgt die lager is dan het gegeven advies, het percentage oud-leerlingen dat een opleiding volgt 

gelijk aan het gegeven basisschooladvies en het percentage oud-leerlingen dat een opleiding volgt op een 

hoger niveau dan het gegeven basisschooladvies.  

Uit de figuur blijkt dat na het verlaten van de basisschool, landelijk gezien 20% in het derde leerjaar op een 

niveau zit boven het gegeven basisschooladvies en 65% op het basisschooladvies. Landelijk zit 15% na drie 

jaar op een lager niveau dan het niveau van het gegeven basisschooladvies.  

Van onze school zit 13% van de oud-leerlingen na drie jaar boven het gegeven basisschooladvies. Dit is lager 

dan de voorspelde referentiewaarde en tevens lager dan het landelijk gemiddelde. 67% van de oud-

leerlingen volgt een opleiding op het gegeven basisschooladvies. Dit percentage is ongeveer even hoog als de 

voorspelde referentiewaarde en tevens ongeveer even hoog als het landelijk gemiddelde. 19% van de oud-

leerlingen zit na drie jaar onder het gegeven basisschooladvies. Dit is ongeveer even hoog als de voorspelde 

referentiewaarde en hoger dan het landelijk gemiddelde. 
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In het algemeen kan worden gesteld dat Schreuder behoorlijk realistische adviezen geeft en minder ‘onder’ 

adviseert vergeleken met het landelijke gemiddelde en de referentiewaarde, gezien het lage % leerlingen dat 

boven het advies een opleiding volgt. 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MR oudergeleding: 

Frank Reef: voorzitter 

Bram Wijngaarden: secretaris 

 

 

MR personeelsgeleding: 

Ellen van de Geer (groep 7/8A) 

Jacobien Gerbrandy (groep 3) 

 

Ouderraad: 

Tessa Reef: voorzitter 

 

Alle klassenouders hebben zitting in de Ouderraad. 

 

 

Vertrouwenspersonen: 

Mevr. Marijke de Wit, 

vertrouwenspersoon@instituutschreuder.nl  

Dhr. Han Westerhuis, 

vertrouwenspersoon@instituutschreuder.nl  

 

mailto:vertrouwenspersoon@instituutschreuder.nl
mailto:vertrouwenspersoon@instituutschreuder.nl

