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 Inleiding 

 Hierb� treft u belangr�ke informatie aan uit onze schoolgids. Deze informatie verandert 
 jaarl�ks en daarom ontvangt u deze apart zodat u goed op de hoogte bl�ft van wat er op 
 De Poolster 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. Via de 
 agenda in Parro en de website  www.daltonschooldepoolster.nl  kunt u verder goed op de 
 hoogte bl�ven van wat er gaande is op De Poolster. 
 Middels Parro ontvangt u vr�wel alle informatie, activiteiten, foto’s en kan de leerkracht u 
 uitnodigen om in te tekenen voor een oudergesprek. Als ouder kunt u contact opnemen 
 met de leerkracht via de Parro app. De leerkracht heeft dan de mogel�kheid indien daar 
 ruimte voor is, te reageren. De agenda in Parro wordt aangevuld met b�voorbeeld 
 activiteiten, dus het is van belang dat u regelmatig in de agenda k�kt. Daarnaast ontvangt 
 u ook per Parro v�f maal per schooljaar de nieuwsbrief met follow-ups over o.a. ons 
 onderw�s, dalton en de nieuwbouw. Na 16:30 en in het weekend en vakanties kunt u wel 
 een bericht sturen, maar zult u pas weer een reactie ontvangen op de eerst volgende 
 werkdag van de leerkracht. 

 De visie van De Poolster is: Ieder kind is een ster op De Poolster. 
 De missie van De Poolster: Elk kind met z�n eigen kompas. 
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 Algemene informatie 

 In dit hoofdstuk vindt u actuele informatie met betrekking tot het schooljaar 2022-2023. 
 Wie staat er voor welke groep, wanneer heeft uw kind gym en wanneer z�n de 
 studiedagen en vakanties. Ook wanneer b�voorbeeld de koffiemomentjes z�n waarop u in 
 gesprek kunt met de directie en andere belangr�ke momenten. 

 Personeel 2022-2023 
 groep  ma  di  wo  do  vr 

 1/2 A  Fatima  Fatima  Aaf  Aaf  Aaf 

 1/2 B  Larissa  Larissa  Sylvia  Sylvia  Sylvia 

 1/2 C  Gerda  Gerda  Gerda  Gerda  Gerda 

 leerplein 1/2  Ratna/Julia*  Ratna/Julia*  Ratna/Julia* 

 leerplein en 
 leertuin 1/2 

 Tineke  Tineke  (om de 
 week) 

 3/4A  Francien  Jasm�n  Jasm�n  Jasm�n  Jasm�n 

 3/4B  Hayat  Hayat  Hayat  Hayat  Hayat 

 3/4C  Loes  Loes  Loes  Loes  Loes 

 leerplein 3/4  Ratna/Julia*  Ratna/Julia*  Ratna/Julia* 

 5/6 A  Richard  Richard  Richard  Richard  Richard 

 5/6 B  Susan  Susan  Susan  Susan  Susan 

 leerplein 5/6  Patricia*  Patricia* 

 7/8 A  Annelies  (tot de 

 herfstvakantie  ) 
 Annelies  Annelies  Annelies  Annelies 

 7/8 B  Merel  Merel  Merel  Merel  Jan 

 leerplein 7/8  Kevin*  Kevin* 

 Onderbouw  Fatima 

 Gym  Marcel  Marcel  Marcel 

 BEVO  Lilian  Lilian 

 10-14 project 
 /Dalton-coördina 
 tor 

 Rose** 

 Doelab  Frank  Frank  (extra vanaf 

 voorjaarsvakantie) 

 Thematisch 
 werken 

 Jan 

 BOUW!  Trix (tot 12u)  Trix  Trix  Trix (tot 12u) 

 IB  vacature  vacature  vacature  vacature 
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 ICT/Nieuwbouw  Suwan  Suwan 

 Administratie  Michele  Michele  Michele 

 Directeur  Conny  Conny 

 Locatiedirecteur  Martine  Martine  Martine***  Martine 

 *Leerpleinbegeleiders via Saga  www.saga-interproject.nl 
 ** Zwangerschaps/bevallingsverlof tot ca. 1 januari 2023 
 ***Na de herfstvakantie werkt Martine op dinsdag i.p.v. donderdag 

 Schoolt�den 
 Maandag  08.30 - 14.30 uur 

 Dinsdag  08.30 - 14.30 uur 

 Woensdag  08.30 - 12.30 uur 

 Donderdag  08.30 - 14.30 uur 

 Vr�dag  08.30 - 14.30 uur 

 Gym 
 Op dinsdag, woensdag en donderdag kr�gen alle leerlingen gymles van onze 
 vakleerkracht gym. Hieronder staat het rooster. De groepen 1/2 werken daarnaast 
 wekel�ks in het speellokaal aan hun motorische vaardigheden. 

 dinsdag  woensdag  donderdag 

 7/8B  8.30-9.15u  1/2C  8.45-9.35u  7/8B  8.30-9.15u 

 7/8A  9.15-10.00u  1/2A  9.35-10.25u  7/8A  9.15-10.00u 

 5/6A  10.15-11.00u  1/2B  10.55-11.45  5/6A  10.15-11.00u 

 5/6B  11.00-11.45u  5/6B  11.00-11.45u 

 3/4B  12.15-13.00u  3/4B  12.15-13.00u 

 3/4A  13.00-13.45u  3/4A  13.00-13.45u 

 3/4C  14.45-14.30u  3/4C 

 Gymtas 
 Als uw kind voor het eerst naar De Poolster gaat kr�gt uw kind t�dens het intakegesprek 
 een gymtas van ons. Deze gymtas is dan 8 jaar lang de tas waar uw kind de gymspullen in 
 bewaard. Regelmatig gaat de tas mee naar huis zodat de kleding gewassen kan worden. 
 Mocht de tas stuk gaan of kw�t raken dan koopt u voor €1,- een nieuwe tas b� de 
 administratie. Alleen deze tas mag als gymtas gebruikt worden. 

 Ouders in de school 
 Corona heeft ons soms ook laten kennismaken met een andere benadering van dingen 
 die we als positief ervaren hebben en die we graag zouden willen voortzetten. Daarom 
 behouden we voor het brengen van de kinderen een schema voor de groepen 1/2 en 3/4. 
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 Dit zorgt voor een rustige start op drie van de v�f schooldagen en dit komt ten goede aan 
 de sfeer in de groep en de lest�d. U kunt twee keer per week met uw kind mee naar 
 binnen en kunt dan samen een boekje lezen tot de bel gaat. Het is de bedoeling dat u het 
 lokaal verlaat zodra de bel is gegaan. 

 maandag  dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag 

 1/2A  X  X 

 1/2B  X  X 

 1/2C  X  X 

 3/4A  X  X 

 3/4B  X  X 

 3/4C  X  X 

 Voor de groepen 5/6  en 7/8 geldt dat u naar binnen kunt komen voor een korte 
 mededeling aan de leerkracht en als u een vraag heeft voor de administratie, b� de 
 administratie kunt u ook vragen om even te mogen zoeken naar een vermist kledingstuk. 
 Voor een gesprek met de leerkracht van uw kind, maakt u een afspraak via Parro. 

 Ouderinformatie moment 
 Aan het begin van het schooljaar zal de leerkracht de ouders/verzorgers uitnodigen voor 
 een b�eenkomst waar u geïnformeerd zal worden over zaken m.b.t. tot komend 
 schooljaar. Daarb� kunt u denken aan informatie over welke lesstof er aangeboden wordt 
 wat de plannen z�n m.b.t. het thema en andere relevante informatie. 

 Data schooljaar 
 Maandag  29 augustus  Studiedag Poolster en Zeven Zeeen samen / Geen school 

 dinsdag  30 augustus  8.30u  Start schooljaar / Thema 1: Groen (natuur) 

 woensdag  31 augustus  8.30-9.00u  Koffiemoment 

 Maandag  5 september  Omkeergesprekken t/m 16 september 

 maandag  3 oktober  Studiedag / Geen school 

 woensdag  5 oktober  Start Kinderboekenweek: Gi-ga-groen 

 maandag  10 oktober  Schoolfotograaf 

 vr�dag  14 oktober  Afsluiting Kinderboeken week en eerste thema 

 zaterdag  15 oktober  Herfstvakantie t/m 23 oktober 

 maandag  24 oktober  Start thema 2: Licht en donker 

 dinsdag  1 november  14.00-14.30u  Koffiemoment 

 maandag  5 december  8.30-12.30u  Sintviering / einde schooldag 12.30 uur 

 vr�dag  16 december  Studiedag / Geen school 

 donderdag  22 december  17.00-18.30u  Eindejaarsdiner 
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 vr�dag  23 december  12.30u  Einde schooldag / Kerstvakantie t/m 8 januari 

 maandag  9 januari  Start thema 3: De wereld 

 donderdag  19 januari  8.30-9.00u  Koffiemoment 

 dinsdag  14 februari  Studiedag / Geen school 

 vr�dag  24 februari  Rapport mee 

 zaterdag  25 februari  Voorjaarsvakantie t/m 5 maart 

 maandag  6 maart  Start thema 4: Kunst / Oudergesprekken t/m 17 maart 

 maandag  13 maart  14.00-14.30u  Koffiemoment 

 woensdag  5 april  Voorjaarsontb�t 

 donderdag  6 april  Studiedag / Geen school 

 vr�dag  7 april  Goede Vr�dag / Geen school 

 maandag  10 april  Tweede Paasdag / Geen school 

 dinsdag  18 april  IEP eindtoets groep 8 

 woensdag  19 april  IEP eindtoets groep 8 

 vr�dag  21 april  Koningsspelen 

 zaterdag  22 april  Meivakantie t/m 7 mei 

 maandag  8 mei  Start thema 5: Geschiedenis 

 maandag  15 mei  Groep 8 op kamp 

 dinsdag  16 mei  Groep 8 op kamp 

 woensdag  17 mei  Groep 8 op kamp / Schoolreisje groep 1 t/m 7 

 donderdag  18 mei  Hemelvaart / Geen school 

 vr�dag  19 mei  Geen school 

 woensdag  24 mei  8.30-9.00u  Koffiemoment 

 maandag  29 mei  Tweede Pinksterdag / Geen school 

 woensdag  21 juni  Studiedag / Geen school 

 vr�dag  7 juli  Rapport mee 

 maandag  10 juli  Oudergesprekken t/m 21 juli 

 woensdag  12 juli  Meesters- en juffendag 

 dinsdag  18 juli  Musical en afscheid groep 8 

 vr�dag  21 juli  12.30u  Einde schooldag / Zomervakantie t/m 4 september 2023 

 maandag  4 september  Studiedag / Geen school 

 dinsdag  5 september  8.30u  Start schooljaar 2023-2024 
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 Gezonde traktaties 
 W� verzoeken u om b� verjaardagen en andere traditie-momenten een gezonde traktatie 
 uit te delen die de kinderen meteen kunnen nuttigen op school. Gelieve geen 
 uitdeelzakjes met snoep en/of cadeautjes mee te geven. 

 Dagarrangementen 
 Onze school heeft de plicht om uw kind van 7.30 uur tot 18.30 uur opvang te bieden, als 
 u dat wilt. W� werken samen met vier organisaties die een voor- en naschoolse opvang 
 aan uw kind aanbieden: Tinteltuin, Buitenkans Kinderopvang, Eigen&W�zer (IKC 
 Tuindorp) en Stoer. De hoogte van het bedrag per uur hangt af van uw omstandigheden. 
 Ook t�dens vakanties en reguliere vr�e dagen bieden z� opvangmogel�kheid voor uw 
 kind. Deze aanbieders kunnen de volgende of beide pakketten aanbieden. 
 VSO: Voorschoolse opvang vanaf 7.30 tot 8.30 uur. U brengt uw kind naar de organisatie 
 van uw keuze. Uw kind wordt door de voorschoolse opvang voor 8.30 uur naar school 
 gebracht. 
 NSO: Naschoolse opvang van 14.30 tot 18.30 uur. De organisatie van uw keuze haalt uw 
 kind b� school op. U haalt uw kind aan het einde van de dag op b� de naschoolse opvang. 

 Voor aanmelden en meer informatie: 
 Tinteltuin:  www.tinteltuin.nl 
 Buitenkans:  www.buitenkans-kinderopvang.nl 
 Eigen&W�zer (IKC Tuindorp):  www.eigen-en-w�zer.nl 
 Stoer kinderopvang:  www.stoerkinderopvang.nl 

 Naschools aanbod 
 Naast de Naschoolse Opvang (NSO) is het ook mogel�k uw kind deel te laten nemen aan 
 de naschoolse activiteiten van Stichting W�sneus. De activiteiten worden alt�d op school 
 per blok aan de kinderen aangeboden, waarvoor kan worden ingeschreven. Ouders 
 worden geïnformeerd via Parro. Er wordt een kleine b�drage gevraagd voor deze 
 gesubsidieerde activiteiten.  www.stichtingw�sneus.nl 
 Andere naschoolse activiteiten z�n de JUMP-in-activiteiten. Deze worden t�dig 
 aangekondigd met alle details, ook via Parro. 

 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, moeil�kheden en klachten van alle leerlingen. 
 De raad past prima in de kernwaarden van het Daltononderw�s: verantwoordel�kheid, 
 zelfstandigheid en samenwerking, doelmatigheid en reflectie. Door leerlingen 
 verantwoordel�kheid te geven wordt hun betrokkenheid b� elkaar, de school en hun 
 leerproces vergroot. 

 Ieder kind is een ster op De Poolster 
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 De Oudercommissie 
 De Oudercommissie bestaat uit een aantal ouders, die allerlei activiteiten voor de 
 kinderen organiseren. De Oudercommissie vraagt hiervoor een vr�willige b�drage. 
 Wanneer er niet genoeg ouderb�drage binnenkomt, kan dit betekenen dat niet alle door 
 de Oudercommissie georganiseerde activiteiten doorgang kunnen vinden. Indien ouders 
 niet in staat z�n om de ouderb�drage te betalen, z�n er diverse mogel�kheden, 
 afhankel�k van de persoonl�ke situatie, om hiervoor oplossingen te vinden. Hiervoor kunt 
 u contact opnemen met de voorzitter van de Oudercommissie. 
 (oudercommissie.poolster@innoord.nl). Tevens willen w� u erop w�zen dat er in enkele 
 gevallen een beroep kan worden gedaan op de subsidieregeling scholierenvergoeding. 
 Hiervoor verw�zen w� u naar  www.amsterdam.nl/scholierenvergoeding  . 
 De ouderb�drage is dit jaar gesteld op € 60 per kind (€ 30 ouderb�drage en € 30 voor 
 het schoolreisje). De ouderb�drage voor groep 8 is gesteld op € 30 per kind (i.v.m. aparte 
 inning schoolkampgeld). 

 Heeft uw kind een Stadspas? Dan kunt u daarmee uw vr�willige ouderb�drage voldoen. 
 U kunt de Stadspas van uw kind laten scannen op school, waarna de gemeente het 
 bedrag voor de ouderb�drage, inclusief het schoolreisje, op de rekening van de school 
 stort. Wanneer de Stadspas gescand is, wordt genoteerd dat u de vr�willige 
 ouderb�drage en het schoolreisje volledig heeft voldaan. Het scannen van de 
 Stadspassen gebeurt discreet en desgewenst in een afgeschermde ruimte. 
 De Stadspas met groene stip kunt u aanvragen als u een laag inkomen en weinig 
 vermogen hebt. Wilt u weten of uw kind hier recht op heeft? K�k dan op of bel met de 
 www.amsterdam.nl/pakjekans  gemeente op telefoonnummer  14020. 

 Medezeggenschapsraad 
 De MR (medezeggenschapsraad) is een groep van ouders en 
 personeelsleden van de school die samen een klankbord vormen voor de directie van 
 de school. Over een aantal zaken hebben de leden van de MR beslissingsrecht of 
 instemmingsrecht. 

 De MR overlegt met de directie over schoolzaken zoals: 
 ∙ belangen van personeel, leerlingen en ouders, 
 ∙ beleid van de schoolleiding en het schoolbestuur, 
 ∙ openheid, openbaarheid en gel�ke behandeling, 
 ∙ veiligheid, gezondheid en welz�n in de school, 
 ∙ aanname personeel, 
 ∙ financiële zaken. 

 De MR bestaat uit maximaal 6 leden. In het schooljaar 22/23 z�n dat: 
 Namens de ouders:  Namens het personeel: 
 ∙ Marieke Kolkman  ∙ Jan Vink 
 ∙ Paul Knieriem  ∙ Marcel Norg 
 ∙ Wouter Koelman  ∙ Susan B�lsma 

 Ieder kind is een ster op De Poolster 
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 De MR-leden vergaderen zo’n zes keer per jaar, de data kunt u vinden in de 
 Parro-kalender. De vergaderingen z�n openbaar. Als ouder mag u daar als toehoorder b� 
 aanwezig z�n en een onderwerp voor de agenda inbrengen. Voor contact met de MR 
 kunt u een mail sturen naar  mr.poolster@innoord.nl  . 

 Ouderbetrokkenheid 
 Ook dit schooljaar bl�ven w� werken met klassenouders. B� de taken van een 
 klassenouder kunt u denken aan assisteren b� organisatorische zaken zoals regelen van 
 vervoer en begeleiding b� activiteiten buiten school, b� uitstapjes e.d. en indien gewenst 
 andere ouders betrekken b� activiteiten (gastlessen, knutselen, versieren klas, 
 schoonmaak materiaal en/of klas etc.). Ouders worden door de leerkracht benaderd voor 
 deze functie. 
 Ouders z�n op de koffiemomenten van harte welkom. De data staan in het overzicht met 
 alle data. T�dens het koffiemoment kunt u met de directie van De Poolster in een 
 ongedwongen sfeer van gedachten wisselen over schoolzaken die u bezighouden. 

 Chromebooks 
 Op De Poolster werken leerlingen met Chromebooks. W� gaan ervan uit dat onze 
 leerlingen zorgvuldig met onze spullen omgaan. Apparaten kunnen echter ‘kapot’ gaan. 
 B� normaal gebruik door een leerling hoort u daar niets van. Als een leerling zich echter 
 niet aan de schoolafspraken houdt en onzorgvuldig met spullen omgaat, ligt dat anders. 
 De ontstane schade wordt in dat geval verhaald op de ouders. U heeft hier waarsch�nl�k 
 een WA-verzekering voor afgesloten. Als een leerling moedwillig iets vernielt of zeer 
 onzorgvuldig met spullen van school of met het gebouw omgaat, gaat de rekening naar 
 de ouders. U wordt dan geïnformeerd door de leerkracht van uw kind en u ontvangt een 
 factuur van school. 

 Verzuim 
 Het is in het belang van alle betrokken part�en dat de lessen op t�d starten. W� 
 verzoeken alle kinderen dan ook met nadruk ruim vóór aanvang van de lessen in hun klas 
 aanwezig te z�n zodat de deuren dicht kunnen en de lessen direct kunnen beginnen. Voor 
 de groepen 1 t/m 4 geldt de regel dat als er sprake is van regelmatig te laat komen er een 
 gesprek met de ouders zal plaatsvinden. Voor de groepen 5 t/m 8 geldt dat de leerlingen 
 die zonder geldige reden te laat komen een briefje moeten halen b� de administratie. Als 
 dit drie keer gebeurt is zal de leerkracht hierover contact opnemen met de ouders of 
 verzorgers. 
 Als een leerling verhinderd is naar school te komen in verband met ziekte, doktersbezoek 
 en dergel�ke, verzoeken w� u met nadruk dit vóór 8.30 uur door te geven aan de 
 administratie van de school. Indien w� geen bericht van ouders ontvangen, z�n w� als 
 school verplicht dit als ongeoorloofd verzuim te vermelden. 

 Extra verlof buiten de schoolvakanties 
 In de Leerplichtwet staat dat uw kind vanaf de leeft�d van 5 jaar naar school moet als er 

 Ieder kind is een ster op De Poolster 
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 onderw�s wordt gegeven. De locatiedirecteur van de school kan buiten de 
 schoolvakanties voor gewichtige omstandigheden verlof verlenen voor maximaal 10 
 dagen, voor meer dan 10 dagen moet dit b� de leerplichtambtenaar worden 
 aangevraagd. Een dergel�ke aanvraag kan tot uiterl�k 6 weken van tevoren worden 
 ingediend. Voor richtl�nen extra verlof buiten de schoolvakanties verw�zen w� u naar 
 Stadsdeel Amsterdam-Noord, afdeling leerplicht 020-6349200 of leerplicht Amsterdam 
 www.amsterdam.nl/leerplicht  . 

 AVG 
 De AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming, biedt garantie op privacy. Voor 
 leerlingen is het recht op een veilige (online) omgeving, waarin het risico op 
 stigmatisering voorkomen wordt extra belangr�k. Het is namel�k van belang dat kinderen 
 zich kunnen ontwikkelen, zonder beoordeling van buitenaf op persoonl�kheid of 
 capaciteit. Regels op het gebied van privacybescherming z�n vastgelegd in het 
 Informatiebeveiligingprotocol en worden strikt nageleefd, z� dragen b� aan een veilig 
 leerklimaat. 
 Waar gewerkt wordt worden ook fouten gemaakt, wanneer u een incident opmerkt, of 
 wanneer informatie over u of over uw kind gedeeld wordt zonder dat daar toestemming 
 voor gegeven is, meld dit direct b� de school. W� kunnen dan de juiste stappen 
 ondernemen om ‘het lek te dichten’ en in ernstige gevallen melden b� de juiste autoriteit. 
 Een gevolg van de regelgeving is dat de school toestemming vraagt om afbeeldingen te 
 mogen publiceren in de schoolgids, nieuwsbrief, website of andere socialmediakanalen 
 van de school. Deze vragenl�st sturen we via Parro in het begin van elk schooljaar rond. 
 De administratieve gegevens z�n alt�d voor de betrokkenen inzichtel�k en u bepaalt of 
 deze juist z�n en of die gedeeld mogen worden. Wanneer het vanuit school noodzakel�k 
 is dat er gegevens met een derde part� gedeeld worden, vragen w� vooraf toestemming. 
 Hierop z�n een aantal uitzonderingen, vaak overheidsinstanties zoals leerplicht etc. 
 hebben toegang zonder schriftel�ke toestemming vooraf. 
 Privacy protocol is op aanvraag in beschikbaar. Neem daarvoor contact op met de school. 

 Stichting Innoord 
 De Poolster maakt deel uit van de Stichting Innoord. Deze stichting is 
 eindverantwoordel�k voor de kwaliteit van het onderw�s op alle openbare scholen in 
 Noord. 
 Innoord heeft 15 reguliere openbare basisscholen en een openbare school voor speciaal 
 onderw�s. Tussen de basisscholen bestaan grote verschillen. Dit kan b�voorbeeld te 
 maken hebben met de positie van de school in de buurt, de verschillende achtergronden 
 van de kinderen die op school zitten, het personeel dat er werkt of de keuzes b� de 
 vormgeving van het onderw�s. Alle scholen proberen zoveel mogel�k rekening te houden 
 met verschillen tussen kinderen. De scholen leggen verantwoording af over de kwaliteit 
 van het onderw�s op hun school. Deze informatie kunt u vinden in de schoolplannen en 
 schoolgidsen van de betreffende scholen. Hierdoor wordt het makkel�ker voor u om een 
 verantwoorde schoolkeuze te maken. 
 Wanneer u vragen hebt, kunt de Stichting Innoord bereiken via het volgende adres: 

 Ieder kind is een ster op De Poolster 
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 Bezoekadres: Klaprozenweg 75H 
 1033 NN Amsterdam 
 Postadres: Postbus 37608 
 1030 BB Amsterdam 
 020 – 8201410 
 www.innoord.nl 

 Veiligheid in en om school 
 Onze school hecht veel waarde aan een veilige school en een veilige schoolomgeving 
 voor uw kind, onze medewerkers en omwonenden. Sinds januari 2004 z�n de afspraken 
 die voortvloeien uit het convenant ‘Veilig in school Primair Onderw�s Amsterdam-Noord’ 
 op onze school van kracht. Dit betekent dat: onze school een contactpersoon veiligheid 
 en een vertrouwenspersoon heeft aangesteld; 

 ●  er een verbod is op het plegen van vandalisme, (seksuele) intimidatie, 
 discriminatie, bedreiging, verbale agressie en ander crimineel gedrag; 

 ●  schelden niet is toegestaan; 
 ●  er een algeheel verbod is op het in bezit hebben van messen en andere als slag- of 

 steekwapen te hanteren voorwerpen; 
 ●  b� het plegen van een strafbaar feit alt�d contact met de politie wordt opgenomen 

 en aangifte wordt gedaan. 
 In geval van (het vermoeden van) crimineel gedrag contact met de politie zal worden 
 opgenomen. Dit kan gevolgd worden door verdere acties zoals aangifte en/of met uw 
 toestemming verw�zing naar het Jeugdzorgadviesteam of bureau Jeugdzorg. Bovendien 
 geldt: 

 B� acute bedreiging van de veiligheid van personeel, leerlingen en andere aanwezigen zal 
 112 gebeld worden en directe politie-inzet zal volgen. Er zal vervolgens door de school 
 aangifte worden gedaan. B� minder dreigende zaken zal de betreffende contactpersoon 
 (buurtregisseur) gebeld of gemaild worden. Dit zal ook gebeuren b� zaken waar tw�fel 
 bestaat over de meldingswaardigheid van een voorval. Deze afspraken gelden voor 
 iedereen die zich in en rond de school bevindt. “In en rond de school” wil zeggen: die 
 plaatsen waar leerlingen zich plegen op te houden voor en na schoolt�d en in de pauzes. 
 (Het convenant is ondertekend door de schoolbesturen van ASKO, PCOOA en het 
 Openbaar Schoolbestuur, het stadsdeel Amsterdam-Noord, de Politie Amsterdam & 
 Amstelland en het Openbaar Ministerie. 

 Klachtenprocedure 
 School en ouders streven hetzelfde doel na en er is dan ook meestal sprake van een 
 goede samenwerking. Soms echter botsen de belangen. U bent het als ouder 
 b�voorbeeld niet eens met de beoordeling van uw kind of met de w�ze waarop uw kind 
 begeleid wordt. Hierover gaat u eerste in gesprek met de school. Dergel�ke klachten 
 worden meestal in onderling overleg tussen ouders, leerling, personeel en schoolleiding 
 weggenomen. Het kan voorkomen dat u er samen niet uitkomt of dat het om ernstiger 
 zaken gaat dan een verschil van inzicht. U kunt hierb� denken aan vormen van seksuele 
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 intimidatie, agressie of geweld. U of uw kind kan dan een beroep doen op de 
 ondersteuning van de contactpersoon van de school. Met de contactpersoon kan u of uw 
 kind vr�el�k spreken. Alles wat naar voren komt, wordt zorgvuldig behandeld. De 
 contactpersoon kan, in samenspraak met u, verw�zen naar de externe 
 vertrouwenspersoon. Als het om zaken als seksuele intimidatie of discriminatie gaat, zal 
 de contactpersoon u alt�d direct doorverw�zen naar de externe vertrouwenspersoon. B� 
 klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarb� mogel�k sprake is van 
 ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is de school verplicht tot het doen van 
 aangifte b� de officier van justitie. 
 Naam contactpersoon: Tineke (t�del�ke aanstelling tot vacature IB vervuld is) 
 Telefoonnummer: 020-6315870 
 De externe onafhankel�ke vertrouwenspersoon voor Innoord is 
 Bianca Vlaars. Z� wordt ingehuurd via het ABC en is te bereiken via 
 bvlaar@hetabc.nl of 06-31631609. 

 De stichting Innoord is aangesloten b� de Landel�ke Klachtencommissie Onderw�s (LKC). 
 Dit is een onafhankel�ke organisatie die juridische en administratieve ondersteuning 
 verleent b� de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in het 
 onderw�s. U kunt deze commissie bereiken op Postbus 85191, 3508 AD te Utrecht. Het 
 telefoonnummer is 030-2809590 of mail naar info@onderw�sgeschillen.nl. Voor meer 
 informatie kunt u terecht op  www.onderw�sgeschillen.nl 
 Neem voor meer informatie contact op met Jelle Mulder, j.mulder@innoord.nl of 020 
 8201410. 
 De volledige klachtenregeling ligt ter inzage op school. U kunt hiernaar vragen b� de 
 directie of contactpersoon. Tevens kunt u bovengenoemde regeling terugvinden op de 
 website van de stichting:  www.Innoord.nl 

 De inspectie en vragen over onderw�s 
 Het beleid van de r�ksoverheid is erop gericht alle vragen b� één “loket” binnen te laten 
 komen. Dat loket is Postbus 51. De Inspectie beantwoordt geen telefonische vragen meer 
 van ouders. De inspectie is als volgt te bereiken: i  nfo@owinsp.nl 
 www.onderw�sinspectie.nl 
 Vragen over onderw�s: 0800-8051 (loket 51) 

 Adres Inspectie van het onderw�s 
 Zuiderzeelaan 43-51, 8017 JV Zwolle / Postbus 10048 8000 GA Zwolle 
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 Vooruitblik op 2022-2023 

 Op De Poolster wordt er onderw�s gegeven vanuit de daltonprincipes Vr�heid, 
 Zelfstandigheid, Samenwerken, Effectiviteit en Reflectie. De Poolster staat voor 
 gepersonaliseerd onderw�s, waarb� we het samenwerken, door zowel de leerlingen als de 
 leerkrachten centraal stellen. De leerkrachten maken gebruik van elkaars kennis en 
 vaardigheden waardoor w� zo opbrengstgericht mogel�k kunnen werken  W� gaan het 
 vierde jaar in met het schoolplan 2019-2023 met de visie ‘Ieder kind is een ster op De 
 Poolster’. Stichting breed is er voor gekozen het schoolplan met een jaar te verlengen 
 zodat doelen die door de tussenkomst van Corona vertraging hebben opgelopen toch 
 gehaald kunnen worden. In het schoolplan beschr�ven w� welke stappen w� met onze 
 leerlingen willen nemen om ze voor te bereiden op het voortgezet onderw�s van straks en 
 de wereld daarna. Uitgangspunt is dat ieder kind kan stralen en zich mag ontwikkelen op 
 z�n eigen manier. 
 Opgedane kennis worden geïmplementeerd en geïntensiveerd: 

 ●  Voortzetten ontwikkelen leerpleinen. 
 ●  Het werken in kleinere groepen door inzet van leerpleinbegeleiding: op de 

 leerpleinen wordt lesgegeven en leerlingen worden ondersteund b� het zelfstandig 
 werken. 

 ●  Verdere ontwikkeling van digitale vaardigheden van leerling en leerkracht. 
 ●  Coöperatieve werkvormen leerl�n groep 1 t/m 8. 
 ●  Leerlingen laten evalueren en reflecteren op hun eigen leerproces. 

 Daarnaast zetten we voor het tweede jaar de NPO (Nationaal Programma Onderw�s) 
 gelden in om mogel�ke vertraging die leerlingen hebben opgelopen als gevolg van 
 COVID-19 aan te pakken. De leerpleinen, die we reeds gebruiken voor het zelfstandig 
 werken en het werken in kleine groepjes, lenen zich hier goed voor. We hebben extra 
 ondersteuning ingekocht in de vorm van leerpleinbegeleiders die hier met de leerlingen 
 aan het werk z�n. 
 Het programma BOUW! gaat z�n tweede jaar in en zullen we ook dit jaar op grote schaal 
 inzetten om leerlingen uit groep 4, en later in het jaar ook groep 3 en groep 2 b� te 
 scholen in het lezen. Hiervoor hebben we een onderw�sassistent aangenomen. Bouw! is 
 het effectieve computergestuurde interventieprogramma dat speciaal is ontwikkeld om 
 kinderen die risico lopen op problemen met lezen en spellen, preventief (in groep 2 tot 4) 
 extra hulp te geven, actief ondersteund door tutors (ouders, oudere leerlingen, 
 vr�willigers of klassenassistenten). 

 Kwaliteitsaanbod 
 Scholing van het team 
 Voor alle medewerkers: 
 -Daltonopleiding 

 Individueel: 
 -BHV 
 -NT2 (Nederlands als tweede taal) 
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 -Mentorentraining 

 Voor de leerlingen: 
 -Rots en Water 
 -Leerlingen enquête voor sociale veiligheid voor de groepen 7 en 8 
 -MRT (Motorische remedial teaching) 

 Doelab 
 In het Doelab leer je door te doen. B�voorbeeld door pr�zen te vergel�ken in de 
 supermarkt, om daarna met de ingrediënten en een recept, een gerecht te koken. 
 Kinderen leren rekenen, begr�pend lezen, planmatig werken en meten/wegen zonder dat 
 ze door hebben 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 het 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 z�n vooral 
 heel praktisch. De onderwerpen kunnen z�n: ICT, techniek, koken, handenarbeid, 
 tuinieren, werken met textiel, stages en ondernemen. In ieder thema z�n algemene 
 doelen beschreven en wordt er aan persoonl�ke doelen gewerkt waar ze in de klas weer 
 mee verder gaan. 

 Pittige Plusgroep 
 Voor komend schooljaar z�n we het aanbod voor bovengemiddeld presterende leerlingen 
 nog aan het organiseren. Er staat een vacature uit voor 0,2fte. Uiteraard wordt onderw�s 
 op niveau gegeven. 

 Diverse activiteiten 
 Leerlingenraad 
 Dit schooljaar zal de leerlingenraad o.l.v. Tineke wederom starten met het informeren, 
 motiveren en werven van 2 nieuwe leden uit groep 5. Een van de punten die ze zullen 
 oppakken is: samen met de OC invulling geven aan het zomerfeest. Daarnaast zullen ze 
 periodiek aanschuiven b� de vergaderingen van het team en de informatieochtenden 
 voor nieuwe ouders. 

 10-14 onderw�s 
 Om de overgang naar het voortgezet onderw�s te bevorderen is Daltonschool De 
 Poolster, samen met ICK de Zeven Zeeën, een samenwerkingsverband gestart met 
 Stichting VOVA uit Amsterdam-Noord. Samen met het Vox college en de Nieuwe Havo 
 wordt er gedurende het schooljaar gewerkt aan thema’s waarb� een aantal leerlingen van 
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 groep 8 aan de slag gaan met vaardigheden zoals plannen, samenwerken, presenteren en 
 reflecteren. 
 De selectie van leerlingen wordt gedaan vanuit de groepsleerkracht, waarb� er gekeken 
 wordt naar leerlingen die deze hulp nog goed kunnen gebruiken. Er wordt gezocht naar 
 leerlingen die nog een extra ‘zetje in de rug’ nodig hebben, zodat de kinderen beter 
 voorbereid worden op de grote overstap. 
 Het project wordt geleid door Rose Hoekstra, leerkracht op Daltonschool De Poolster, z� 
 is met verlof tot januari en zal intern vervangen worden. Ook dit jaar nemen leerlingen 
 van De Poolster en Daltonschool IKC Zeven Zeeën deel aan het programma wat start na 
 de herfstvakantie. Eerst gaan de leerlingen aan het werk met het thema ‘Ken ons Noord’. 
 Dit thema loopt tot de kerstvakantie. 

 Cultuuraanbod 
 T�dens het schooljaar bieden we i.s.m. Stichting W�sneus tweemaal een naschools 
 programma aan. 
 In het eerste blok worden de volgende workshops aangeboden 
 Groep 1 en 2:  Muziek 
 groep 3 en 4:  Poppentheater 
 Groep 5 en 6:  Beautifull Distress / M� hoofd zit vol kunst 
 Groep 6, 7 en 8:  The Poolsterband 
 Het programma van blok 2 zal later gedeeld worden. 

 Schoolzwemmen 
 Ook komend schooljaar zal er gebruik gemaakt worden van het aanbod ‘Naschools 
 zwemmen’. Dit houdt in dat leerlingen uit groep 5 die nog geen zwemdiploma A hebben 
 behaald, de mogel�kheid kr�gen om aansluitend aan de schoolt�d op donderdag van 
 15.00 tot 15.45 gebruik te maken van dit aanbod. Hier z�n geen kosten aan verbonden. 
 Ouders van de deelnemende leerlingen moeten zelf zorgen voor het brengen, ophalen en 
 toezicht t�dens de zwemles. Er is dus geen gereserveerde bus vanuit school. 
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 Terugblik op 2021-2022 

 In deze terugblik vertellen w� u hoe de school en het team zich het afgelopen schooljaar 
 hebben ontwikkeld. Deze ontwikkeling is belangr�k om het onderw�s aan en de 
 ontwikkeling van onze leerlingen goed vorm te geven. Dit is een doorlopend proces en 
 net als de kinderen z�n de leerkrachten en overige medewerkers doorlopend aan het 
 leren. 
 Ondanks de gevolgen van Corona zoals, ziekte, quarantaine en lesuitval, is het gelukt een 
 stap verder te gaan in de ontwikkeling m.b.t. tot het realiseren van groepsdoorbroken 
 werken en het bieden van adaptief onderw�s waarb� thematisch wordt gewerkt. Alle 
 (zaak-)vakken staan in verbinding met elkaar. Het werken met het kleuterleerplein, het 
 leerplein voor de groepen 3, 4/5, en het gezamenl�ke leerplein van de groepen 6/7/8 
 hebben ons allerlei nieuwe inzichten gegeven om dit verder te kunnen ontwikkelen. Ook 
 dit jaar hebben we het ’groepsoverst�gend werken’ doorgezet. In de drie groepen 6/7/8 
 z�n gedurende het jaar twee verschillende vormen van groepsoverst�gend werken 
 uitgewerkt en toegepast. Deze vormen z�n door leerlingen, leerkrachten en directie 
 geëvalueerd en verder uitgewerkt voor verdere ontwikkeling. Ook in de andere groepen 
 z�n stappen gezet om deze basis te verstevigen. 

 Gedragsprotocol 
 Vanaf maart werken we met het vernieuwde gedragsprotocol.  Dit protocol is door alle 
 leerkrachten en medewerkers gebruikt zodat w� allemaal op de juiste manier met het 
 gedrag van onze leerlingen omgaan. Onderdeel van het protocol is het 5G-formulier. Dit 
 formulier helpt leerlingen om de ontstane situatie goed te bespreken met de leerkracht 
 en om ervan te leren voor de toekomst. 
 De 5G’s staan voor Gebeurtenis, Gedachten, Gevoel, Gedrag en Gevolg. Na het invullen 
 van het formulier besprak de leerkracht het formulier met de leerling en diende het 
 formulier als gespreksleidraad. In de onderbouw gebeurde dit al t�dens het invullen van 
 het formulier. 
 Het ingevulde formulier ging vervolgens met de leerling mee naar huis en werd door de 
 leerling aan de ouder/verzorger gegeven. 
 Ook dit schooljaar gebruiken we dit protocol en het b�behorende 5G-formulier. 

 Dalton 
 -Eigen leervragen op individueel en groepsniveau aansluitend b� het thema 
 -De leerlingenraad met de stem van de leerling 
 -Thematisch werken (effectiviteit) en leerpleinontwikkeling 
 -Onderzoek en ontwikkeling gepersonaliseerde en adaptieve weektaak voor de leerlingen 
 -Verdere ontwikkeling en uitbreiding uitzetten richting gepersonaliseerd rekenen 
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 Resultaten van ons onderw�s, uitstoom groep 8 
 Afgelopen schooljaar is voor de derde keer de eindtoets IEP gemaakt door de leerlingen 
 van groep 8. Ook is de ADIT afgenomen in de groep 8, dit is een adaptieve 
 intelligentietest. Deze ondersteunt de school b� het formuleren van het 
 basisschooladvies. 
 Schooladviezen 2021-2022 
 Advies  Aantal  Percentage 

 VMBO B  1  4,80% 

 VMBO B/K  1  4,80% 

 VMBO GT  4  19% 

 VMBO GT/HAVO  2  9,50% 

 HAVO  4  19% 

 HAVO/VWO  4  19% 

 VWO  5  23,80% 

 Totaal aantal schooladvies  21 

 Diverse activiteiten 
 Leerlingenraad 
 Afgelopen schooljaar is begonnen met het informeren, motiveren en werven van twee 
 nieuwe leden uit groep 5. En verder heeft de leerlingenraad zich met de volgende punten 
 beziggehouden: 
 Er is een l�st gemaakt voor wie Bob, onze Vlaamse reus, verzorgt en wanneer. Steeds als 
 er nieuwe ouders op bezoek waren was de Leerlingenraad aanwezig om te vertellen over 
 de school en om vragen te beantwoorden. De leerlingenraad heeft een grote actie voor 
 kinderen in Oekraïne opgezet, er z�n gevulde rugzakjes ingezameld en ook is er een 
 benefietmarkt geweest die € 2017,28 opleverde. Alle rugzakjes en het geld z�n ten 
 goede gekomen aan kinderen die getroffen z�n door de oorlog in Oekraïne. 
 Voor het zomerfeest heeft de leerlingenraad een talentenjacht voor leerlingen 
 georganiseerd en dat was een groot succes. 
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 Culturele activiteiten 
 Corona-maatregelen stonden ook afgelopen schooljaar nog wel eens in de weg b� het 
 ondernemen van culturele activiteiten, maar we hebben toch ook veel wel kunnen doen. 
 We z�n het schooljaar weer schoolbreed gestart met een theaterdag, georganiseerd door 
 Buro Bannink. Alle groepen kregen een Spel & Beweging workshop vanuit het thema van 
 de Kinderboekenweek “Worden wat je wil”. 
 ’s Middags werd dit project afgesloten met een voorstelling waaraan alle groepen actief 
 deelnamen, maar waar z� ook publiek waren. 
 Groep 3 heeft t�dens het thema Natuur een project gedaan met studenten van de 
 Breitneracademie, de academie voor beeldende vorming. 
 De leerlingen hebben samen een Magazine gemaakt, een themanummer over Insecten. 
 De inhoud laat zien dat het niet goed gaat met de insecten en dat w� vinden dat de 
 insecten echt onze aandacht nodig hebben. Als afsluiting van het project hebben alle 
 leerlingen een magazine ontvangen waarin z� hun eigen tekeningen en verhalen 
 terugvinden. We hebben dit schooljaar onze samenwerking met de School van de Poëzie 
 weer opgepakt, de afsluiting van dit project vond plaats in het Zonnehuis. 
 Daar werden, ook door leerlingen van De Poolster, gedichten voorgedragen. 
 T�dens het thema Kunst & Muziek z�n muziekworkshops aangeboden, werd de gymzaal 
 omgetoverd naar een concertzaal en genoten de leerlingen van de groepen 3 t/m 7 van 
 de educatieve voorstelling Aladin. Twee muzikanten, een violiste en een pianist, speelden 
 het verhaal, tegel�kert�d werd het verhaal op de muur geprojecteerd door een 
 beeldkunstenaar met een beamer. 
 The Poolsterband heeft het jaar mooi afgesloten met hun eerste optreden als band op 
 het schoolfeest. 
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