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Voorwoord
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.
Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.
In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de
andere manieren waarop we u informeren.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR).
We wensen u veel leesplezier.
Namens het team van Lukasschool - daltononderwijs
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Lukasschool - daltononderwijs
Osdorper Ban 134
1069ZR Amsterdam
 0206190966
 http://www.lukasschoolamsterdam.nl
 lukas.directie@askoscholen.nl

Schoolbestuur
Amsterdamse Stichting voor Katholiek, P.-c. en Interconfessioneel onderwijs
Aantal scholen: 31
Aantal leerlingen: 8.931
 http://www.askoscholen.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Sebastiaan van Huet

lukas.directie@askoscholen.nl

Adjunct-directeur

Assia Mouhouti

lukas.directie@askoscholen.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen.

Aantal leerlingen
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Aantal leerlingen in 2020-2021

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

357

2020-2021

Het leerlingenaantal op Lukasschool is de laatste jaren stabiel.
De school heeft een goede naam in de buurt en staat bekend als brede buurtschool. We verwachten dat
het leerlingenaantal de komende jaren verder zal toenemen.
Opmerking: door de stadsvernieuwing in de buurt hebben we tijdelijk te maken met een lichte krimp in
leerlingaantallen.

1.2

Missie en visie

Kenmerken van de school
Pedagogiek & Didactiek

Talentontwikkeling

Dalton

Gezonde school & Jump IN

Amsterdamse Familie School

Missie en visie
Als Amsterdamse Familie School werken we aan gelijke kansen voor ieder kind. We willen een zo
stevige mogelijke basis voor onze leerlingen creëren. Een basis die hen wereldwijs en vol
zelfvertrouwen aan de middelbare school laat beginnen. Een goede samenwerking met de
ouders/verzorgers van onze leerlingen heeft hierin een sleutelrol.
Samen met onze voorschool (verzorgt door Impuls) zorgen we voor een doorgaande leerlijn van 2 tot 13
jaar.
Binnen onze school vormt het daltononderwijs de basis in de ontwikkeling van onze leerlingen. We
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zetten in op samenwerken, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en talent.
We geven eigentijds en toekomstgericht onderwijs. In de praktijk betekent dit dat we voor alle vakken
kiezen voor lesmethodes van deze tijd. Wij gebruiken alleen methodes waarvan bewezen is dat zij
effectief zijn.
We werken met convergente differentiatie. Dit houdt in dat zoveel mogelijk leerlingen de centrale
leerlijn volgen, maar dat hierbinnen ruimte is leerlingen op maat les te geven. De leerkrachten delen de
leerlingen op in drie verschillende niveaus. Per niveau geeft de leerkracht een passende instructie zodat
iedere leerling de aandacht krijgt die het nodig heeft op optimaal te leren. Ook krijgen sommige
leerlingen extra uitdagende opdrachten en andere leerlingen extra oefeningen van de basisstof.
De nadruk binnen het onderwijsaanbod ligt op de basisvaardigheden. De instructie bij de lessen in
rekenen, taal, lezen, spelling worden zo interactief en activerend mogelijk manier gegeven. Door
leerlingen te prikkelen in een leeromgeving die hen aanspreekt, wordt hun betrokkenheid vergroot.
Wij vinden het belangrijk om als team een gezamenlijke aanpak uit te dragen en te zorgen voor een
doorgaande ontwikkelingslijn van onze leerlingen. Door steeds weer onderwijskundige problemen en
vernieuwingen met elkaar te bespreken en gezamenlijke afspraken te maken, blijven wij sterk als
team.

Identiteit
De Lukasschool valt onder de stichting ASKO.
De ASKO zet zich bewust en actief in voor kwalitatief goed onderwijs. Kwalitatief goed onderwijs kan
volgens ons alleen tot stand komen door 'waardengedreven onderwijs'. Hierbij staan verbinding,
aandacht en ambitie centraal. ASKO heeft een brede levensbeschouwelijke visie op identiteit, met een
uitnodigende houding richting andere levensovertuigingen.
De Lukasschool is een school met ambitie. Eigentijds en toekomstgericht. Samen met de
medewerkers, leerlingen, ouders en de buurt, geven we op eigen wijze vorm en inhoud aan de
levensbeschouwelijke identiteit van de stichting. Dit gebeurt onder andere door aandacht te besteden
aan vieringen, symbolen, rituelen en verhalen uit de Christendom, maar zeker ook uit andere tradities.
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2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

Wij hebben voor elke groep één of twee leerkrachten (+ onderwijsassistentie). Daarnaast hebben we
vakleerkrachten in dienst voor onder andere Ontwerp & Techniek (voor groep 5 t/m 8) en
bewegingsonderwijs.

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•
•

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4

Invulling onderwijstijd
Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

1 u 30 min

1 u 30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

2 uur

2 uur

45 min

45 min

4 u 30 min

4 u 30 min

2 uur

2 uur

5 u 15 min

5 u 15 min

30 min

30 min

Bewegingsonderwijs
Beeldende vorming
Culturele vorming
Muziek
Actieve inloop
Schrijven
Taalontwikkeling
Woordenschat
Buitenspelen
ICT
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Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

1 uur

1 uur

2 u 30 min

2 u 30 min

1 uur

1 uur

2 u 15 min

2 u 15 min

Leefstijl
Speel werktijd
Eten/drinken
Rekenen

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

2 u 45 min

2 u 45 min

3 uur

2 uur

1 u 15 min

1 uur

6 u 15 min

8 u 15 min

6 uur

4 u 45 min

4 u 45 min

4 u 45 min

5 uur

5 u 30 min

5 uur

5 uur

5 u 45 min

5 uur

4 u 30 min

2 u 15 min

4 u 45 min

6 uur

5 uur

6 u 15 min

2 u 15 min

2 u 15 min

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 45 min

2 u 15 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

45 min

45 min

45 min

1 uur

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Engelse taal
ICT
1 uur

45 min

30 min

30 min

30 min

30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

30 min

1 u 30 min

2 u 30 min

30 min

2 uur

2 uur

Weektaak
Schoolzwemmen/schoo
ltuinen

Extra faciliteiten
Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•
•
•

Bibliotheek
Technieklokaal
Speellokaal
Gymlokaal
Pittige Peperklas
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•
•
•
•

2.2

De Talentenschool
Fysiotherapie
Day a weekschool
Buurtteam-medewerker Amsterdam Nieuw-West en Ouder-Kind adviseur (Familie Service Punt)

Het team

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Bevordering van het
taalgebruik

Muziek

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Wetenschap en
Technologie

Verlof personeel
Wij zullen indien vervanging nodig is het volgende doen:
1.
2.

We proberen de leerkracht te vervangen door een leerkracht van de Lukasschool.
Wanneer optie 1 niet lukt, proberen we de leerkracht te vervangen door een leerkacht van het
uitzendbureau.

Indien er geen vervanging mogelijk is zal de groep max twee dagen verdeeld worden over andere
groepen.
Indien dit niet meer mogelijk is, zal de groep in dit uitzonderlijke geval naar huis worden gestuurd en
zullen ouders dit tijdig te horen krijgen.

2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) /
peuteropvang. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met
Voorschool Lukas (Impuls).
Voorschool Lukas (Impuls) biedt een voorschool voor kinderen van 2 tot 4 jaar die voor iedereen
toegankelijk is. Uw kind kan hier heerlijk spelen en heel veel leren. Op de voorschool wordt gewerkt
met het leerprogramma Uk & Puk dat aansluit op het basisonderwijs. In dit programma staat spelen,
ontdekken en bewegen centraal. We stimuleren omgaan met anderen en taalontwikkeling. Als uw kind
vier jaar wordt, is de overgang naar groep 1 van de basisschool daardoor minder groot. De voorschool
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heeft 3 groepen, en is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (dagdelen). In de
schoolvakanties is de voorschool gesloten.
Wilt u meer weten of je kind aanmelden? Bel of mail met de afdeling Klantenservice op
telefoonnummer 020 – 515 88 00 of klantenservice@impuls.nl. Of kijk op de website van Impuls, u kunt
daar ook uw vraag via chat stellen: https://www.impulskinderopvang.nl/locaties/voorschool-lukas/.

2.4

Kwaliteitszorg en schoolplan

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Doelen in het schoolplan
Wij willen dat iedere leerling zich steeds kan blijven ontwikkelen en ontplooien. Daarom stemmen wij
het onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Iedere leerling is anders, dus het
onderwijsleerproces moet flexibel zijn. De leerkrachten passen hun onderwijs aan op basis van
meetbare resultaten.
De intern begeleiders bepalen welke leerlingen in aanmerking komen voor de extra ondersteuning van
de Passend onderwijsondersteuner. De leerkracht blijft de centrale figuur in de begeleiding, de intern
begeleider heeft een coördinerende taak.
Het is belangrijk dat de leerkrachten de leerlingen goed kennen, oplettend volgen en zo goed mogelijk
begeleiden en ondersteunen. Het leerlingvolgsysteem en de systematiek van groepsplanloos werken
helpen ons hierbij.
Onze ambities zijn (en deels al gerealiseerd):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De school beschikt over een passend zorgaanbod gericht op leren;
De school beschikt over een passend onderwijs ondersteuner (WTF 0.6);
De school beschikt over 3 intern begeleiders (WTF 3x 0.8)
De school heeft kwaliteitszorg gekoppeld aan het personeelsbeleid;
De school heeft een visie op kwaliteitszorg vastgelegd;
De leerkrachten signaleren vroegtijdig welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben;
De leerkrachten beschikken over vaardigheden om leerlingen effectief te ondersteunen;
De school heeft de structuur voor de zorg en begeleiding inzichtelijk beschreven;
De rol van de IB’er verandert;
De ouders worden betrokken bij de extra ondersteuning voor hun kind(eren);
Voor leerlingen die dat nodig hebben, stellen wij een ontwikkelingsperspectief op;
De school maakt gebruik van externe partners bij de extra ondersteuning van de leerlingen.

Hoe bereiken we deze doelen?
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Door inzet van het extra geld uit het Nationaal Plan Onderwijs (NPO) dat de scholen ontvangen vanuit
het ministerie, kunnen wij deze doelen behalen. Om op de juiste weg te blijven, houden we scherp in de
gaten welke stappen we maken.
In het stuurteam (directie, Intern Begeleider en projectleider Amsterdamse Familie School (eventueel
bijgestaan door de kwaliteitsmedewerker die werkt vanuit het bestuursbureau) wordt bij de start van
het schoolplan bekeken wat de beginsituatie is van de Lukasschool. Vanuit de beginsituatie bepalen we
wat we nog nodig hebben om onze leerlingen beter te ondersteunen en welke coaching de
leerkrachten kunnen gebruiken.
De (eventuele) kwaliteitsmedewerkers houdt zicht op de uitvoering en de resultaten van onze
uitgezette lijnen. In het voorjaar van 2022 houdt het stuurteam een eerste evaluatie: Wat werkt goed?
Hoe zien we dit in de resultaten? Wat betekent dit voor na de projectperiode?
Na het eerste jaar (2021/2022) evalueren we onze aanpak en onderzoeken we hoe we in de volgende
jaren, wanneer er geen extra geld meer is vanuit het NPO, stappen vooruit kunnen blijven maken. In het
schooljaar 2022-2023 wordt concreet vastgelegd hoe we onze doelen willen gaan halen.
We verspreiden onze ervaringen graag zo breed mogelijk binnen ons netwerk en hopen voor scholen in
heel Nederland een voorbeeld te kunnen zijn!
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Ondersteuning en veiligheid

3.1

Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het
schoolondersteuningsprofiel op.
De informatie vindt u in ons schoolondersteuningsprofiel.

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
Specialist

Aantal dagdelen

Intern begeleider

24

Onderwijsassistent

10

Rekenspecialist

1

Specialist hoogbegaafdheid

2

Taalspecialist

2

Fysiotherapeut

1

ICT'er

1

Leraarondersteuner

22

Passend Onderwijs Ondersteuner 8

3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
Wij gebruiken de methode 'Leefstijl'. Onze leerlingen worden door deze methode bewust gemaakt van
de normen en waarden, de sociale interacties en het gedrag in onze huidige Amsterdamse
maatschappij. Samen met klasgenoten en de leerkracht doen de leerlingen allerlei activiteiten en
opdrachten. Er vindt daarbij gewenste en ongewenste interactie plaats. Wij geven leerlingen de ruimte
en het besef om te leren hier goed mee om te gaan. Dit leren ze niet alleen op een theoretische manier,
maar ook begeleid in de praktijk, met vallen en opstaan.
Daarnaast hebben wij een pestprotocol opgesteld. Ook hebben wij een anti-pestcoördinator, meester
Sjoerd Degenkamp.
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Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Zien!.
Door middel van de inzet van 'Zien!' krijgen de leerlingen van groep 5 t/m 8 jaarlijks een vragenlijst
rondom het welbevinden.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

Degenkamp

s.degenkamp@askoscholen.nl

vertrouwenspersoon

R'Gui

a.rgui@askoscholen.nl

vertrouwenspersoon

Felter

h.felter@askoscholen.nl
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

De streefbeelden die hier bij passen zijn:
1.
2.
3.

In 2023 zijn ouders gelijkwaardige gesprekspartners;
In 2023 zijn wij een Stichting Leerkracht school;
In 2023 werken wij effectief samen met de verschillende partners die verbonden zijn aan de
Lukasschool.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren: Via de leerkracht, informatieavonden,
oudergesprekken, nieuwsbrieven, Parro, het ouderportaal, de lichtkrant in de hal, social media en onze
website.

Klachtenregeling
Als een kind thuis komt met een klacht over een andere leerling, of als een ouder een klacht heeft over
een andere leerling van de school wordt dit altijd eerste met de betreffende leerkracht(en) besproken.
Ouders spreken op onze school tijdens schooltijd nooit andere kinderen aan als het gaat om een
conflict met hun eigen zoon of dochter.
Het kan gebeuren dat ouders het niet eens zijn met de gang van zaken op onze school. Wij horen dit
graag. Wij zijn een transparante organisatie, die met elke vraag probeert iets te doen. Ouders kunnen
met hun vraag terecht bij de leerkracht of bij de directeur. Zij worden dan uitgenodigd voor een gesprek
en afhankelijk van de aard van de vraag en het gesprek volgt een passende actie. Soms zal de directeur
Onderwijs&Ontwikkeling van de ASKO hierbij betrokken worden. In bijzondere gevallen wordt de
Klachtencommissie van de ASKO ingeschakeld.
Voor klachten op het gebied van discriminatie, racisme en seksuele intimidatie kunnen ouders terecht
bij de contactpersonen van de school: Aicha R’Gui en/of Helianthe Felter. Zij beoordelen of een vraag
binnen school behandeld kan worden of doorgegeven moet worden aan de klachtencommissie. Wilt u
de klachtenregeling van de ASKO helemaal lezen klik dan hier.
De ASKO is aangesloten bij de Landelijke Geschillencom missie Onderwijs.

Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
•
•
•
•

Ouderraad
Medezeggenschapsraad
via contact met leerkracht
via contact met directie
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•

via koffiecollege en informatieavond

Wij hebben een team van zes ouders samengesteld dat meedenkt om de samenwerking tussen ouders
en school te verbeteren en samen activiteiten te organiseren voor alle ouders. Voorbeelden van
activiteiten voor ouders zijn:
•
•
•

De maandelijkse inspiratieochtenden: In een interactieve setting wordt iedere bijeenkomst een
thema besproken.
De cursus 'Taal & School': Ouders leren beter Nederlands en alles over onze voorschool en
basisschool.
'Knutsel met je kind': Ouders komen met hun kinderen (tot 4 jaar) bij elkaar tijdens een wekelijks
knutseluurtje.

Ook worden ouders ingezet bij verschillende activiteiten voor onze leerlingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorlees 10 uurtje
Hulp bij schoolfotograaf
Sint Maarten
School versieren voor het Sinterklaasfeest
Sinterklaasfeest
Versiering omwisselen
Kerstmarkt
Kerstdiner
Versiering opruimen
Thema maand: “Smaak te pakken"
Paasontbijt
Sportdag / Koningsspelen
Meester en juffendag
Afscheidsavond gr 8
Schoolreisje
Schoolkamp
Luizencontrole
Leesbegeleiding

en allerlei andere taken. Alle hulp is welkom.

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 50,00
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Daarvan bekostigen we:
•

Paasontbijt

•

Sportdag

•

Kerst

•

Schoolkamp

•

Schoolreis

•

Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.
Mocht u als ouder de bijdrage niet kunnen betalen dan kunt u dit laten weten bij de directie. Wij zullen
dan samen kijken voor een passende oplossing.

4.3

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.
Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
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De ouders melden een kind af, wanneer het niet op school kan komen en geven de reden op. Dit kan
aan de balie of telefonisch via 020-6190966 (ook via de voicemail). Leerlingen moeten voor 09.00 uur
afgemeld worden. Wanneer een leerling zonder bericht niet op school, neemt de administratie contact
met de ouders op.
Leerlingen klikken bij binnenkomst op hun eigen foto op het digibord. Hiermee registreren zij zichzelf.
Wanneer een leerling tijdens schooltijd opgehaald moet worden voor doktersbezoek e.d. is de directeur
hiervan op de hoogte. De ouder dient van tevoren een verzoek tot verlof in (zonder dit verlofformulier
kan het kind niet mee). Wij vinden het belangrijk dat kinderen zo min mogelijk tijdens schooltijd andere
afspraken hebben.
Een school is verplicht een absentenadministratie bij te houden. Hierin wordt aangegeven waarom een
leerling afwezig is. Ook te laat komen valt onder absentie. Als een kind meer dan 6 keer te laat komt,
krijgen de ouders een waarschuwing. Na 9 keer te laat worden zij uitgenodigd voor een gesprek. Bij 12
keer te laat komen in een schooljaar zal de ouder uitgenodigd worden door de leerplichtambtenaar.
Als een leerling regelmatig wordt ziekgemeld, bespreekt de leerkracht dit met de ouders en eventueel
wordt de intern begeleider ingeschakeld.
De leerplichtambtenaar wordt altijd geïnformeerd over ongeoorloofd verzuim of over te vaak te laat
komen. Zij voert hierover een gesprek met de ouders en neemt zo nodig maatregelen.
Leerplichtambtenaar Margaret Gumbs is bereiken op: 06-30103870

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
In de Leerplichtwet, waar ook de directeur zich aan moet houden, staat beschreven wanneer ouders
extra verlof kunnen krijgen.
Vakantieverlof
Ouders kunnen alleen vakantieverlof aanvragen, als een vakantie door het beroep van een van de
ouders in geen enkele vastgestelde schoolvakantie mogelijk is. Bij de verlofaanvraag hoort een
werkgeversverklaring, waaruit dit blijkt. Het verlof kan éénmaal per schooljaar worden gegeven voor
maximaal tien dagen en mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar.
De aanvraag moet minstens twee maanden vooraf worden ingediend. Voor verlof kunnen ouders een
aanvraagformulier krijgen bij de administratie. Elke dag (of halve dag) die ouders extra vrij willen, moet
worden aangevraagd en wordt eventueel mede beoordeeld door de leerplichtambtenaar.
Alleen de leerplichtambtenaar bepaalt of ouders toestemming krijgen. De directeur is verplicht
aangifte te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Voor de vierjarige kleuters geldt de leerplicht nog
niet.
Schoolverzuim moet wel worden gemeld bij de leerkracht en de directeur. Te veel verzuim van een
vierjarige veroorzaakt een leerachterstand.
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4.4

Toelatingsbeleid

Gaat u verhuizen naar Osdorp of wilt u overstappen naar de Lukasschool? Dan nemen wij eerst contact
op met de huidige school van uw kind. Vervolgens laten we u zo spoedig mogelijk weten of wij (komend
schooljaar) een plek voor uw kind hebben.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

Wij hebben zelf ambitiedoelen per vakgebied (spelling, rekenen wiskunde, begrijpend lezen, technisch
lezen) vastgesteld. De analyse van de resultaten worden 4x per jaar besproken (2x korte
schoolbespreking en 2x een grote schoolbespreking) met het gehele team.
Voor de invulling van het programma is het leerteam OGW (leerkrachten, intern begeleiders, en
directeur) verantwoordelijk. Vanuit de analyse stellen de groepsleerkrachten een groepsoverzicht op en
bepalen (vaak in overleg met de intern begeleiders) de aanpak voor een half jaar).
Voor de doorgaande lijn op taal -en rekengebied zijn twee senior leerkrachten (innovatoren)
verantwoordelijk. Zij bewaken de doorgaande leerlijn op de Lukasschool.

5.2

Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende
presteert.
Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt
ook wel het fundamentele niveau genoemd).
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.
Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de
‘referentieniveaus’ genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.
Wat zijn signaleringswaarden?
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Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd.
Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar
voldoende.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de
coronacrisis.
Schooljaar 2018-2019 is de eindtoest 'Route 8' afgenomen in plaats van de CITO eindtoets. Wij scoren
boven onze ondergrens (1,2 pt)
Wij hebben het idee dat een aantal minder sterke leerlingen beter uit de toets zijn gekomen door het
adaptieve karakter. Hierdoor kan het zijn dat ze meer zelfvertrouwen hadden tijdens de toets en dus
langer hun focus konden houden en een betere prestatie leverden.
Daarentegen hebben een aantal sterkere leerlingen van ons een duidelijk minder hoge score dan
verwacht. Een heldere verklaring hebben we hier niet voor, want dit zijn leerlingen die zich ook het
afgelopen half jaar heel goed in zijn blijven zetten.
In schooljaar 2019-2020 is er geen eindtoets afgenomen in verband met de sluiting van de school door
COVID-19.
De cijfers van schooljaar 2020-2021 zijn 'voorlopig' en zodra juiste cijfers binnen zijn zullen deze
gepubliceerd worden.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?
School

% 1F behaald (over drie schooljaren)
94,6%

Lukasschool - daltononderwijs

91,6%

Legenda % 1F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (85,0%)
Vergelijkbare scholen
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Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?
School

% 1S/2F behaald (over drie schooljaren)
46,0%

Lukasschool - daltononderwijs

48,5%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (35,7%)
Vergelijkbare scholen

5.3

Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

4,3%

vmbo-b / vmbo-k

13,0%

vmbo-k

15,2%

vmbo-(g)t

15,2%

vmbo-(g)t / havo

28,3%

havo

8,7%

havo / vwo

8,7%

vwo

2,2%

onbekend

4,3%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de
maatschappij.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:
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Opvoeden

'Wereldburger'

'Mensen zonder vrees'

Om goed te kunnen leren, is het belangrijk dat alle leerlingen zich goed voelen op school. Onze school
besteedt daarom veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We doen dit,
omdat wij hen willen opvoeden tot verantwoorde (wereld)burgers. Ze moeten goed voor zichzelf
kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder
weg).
De ontwikkeling van de leerling en de groep wordt tijdens de groeps en/of leerlingbespreking
besproken door de leerkracht(en) en de IB’er. Wij vinden het belangrijk, dat onze leerlingen, maar ook
onze teamleden leren om goed samen te leven en om samen te werken met anderen.
Onze ambities zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Onze school volgt structureel en systematisch de sociaal-emotionele ontwikkeling m.b.v. Zien!;
De methode Leefstijl wordt structureel ingezet voor de sociaal-emotionele ontwikkeling;
Wij voeden onze leerlingen op tot mensen die ‘meedoen’, die actief betrokken willen zijn bij de
samenleving en die gericht zijn op samenwerking;
Wij richten ons op de algemene ontwikkeling van leerlingen en wij geven hen culturele bagage
mee voor het leven (waarbij wij ook de ouders zoveel mogelijk proberen te betrekken;
De school zorgt voor de veiligheid (sociaal, fysiek en psychisch) van de leerlingen en teamleden;
De school bevraagt de leerlingen jaarlijks m.b.t. het welbevinden en betrokkenheid op school;
De school bespreekt haar kwaliteit regelmatig met de leerlingraad;
De school bevraagt de medewerkers en ouders regelmatig m.b.t. de veiligheid & tevredenheid op
school;
De leerkrachten zijn in staat het gedifferentieerd werken goed te organiseren en stemmen hun
instructie én verwerking af op verschillen tussen leerlingen (3 niveaus;
basis/intensief/verdiepend);
De leerkrachten kennen de onderwijsbehoeftes van de leerlingen (ParnasSys).

Werkwijze Sociale opbrengsten
De werkwijze is in het bovenstaande stuk beschreven.
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één
of meerdere middagen per week vrij).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

07:30 - 08:45

08:45 - 12:15

12:15 - 14:30

14:30 - 18:30

Dinsdag

07:30 - 08:45

08:45 - 12:15

12:15 - 14:30

14:30 - 18:30

Woensdag

07:30 - 08:45

08:45 - 12:30

12:30 - 12:30

12:30 - 18:30

Donderdag

07:30 - 08:45

08:45 - 12:15

12:15 - 14:30

14:30 - 18:30

Vrijdag

07:30 - 08:45

08:45 - 12:15

12:15 - 14:30

14:30 - 18:30

Opvang
Schooltijd

Woensdag: korte middag

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met verschillende partijen, buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Er is geen opvang tijdens de middagpauze.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met verschillende partijen, in en buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
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6.3

Vakantierooster

Vakanties 2021-2022
Vakantie

Van

Tot en met

Studiedagen

14 oktober 2021

15 oktober 2021

Herfstvakantie

16 oktober 2021

24 oktober 2021

Kerstvakantie

25 december 2021

09 januari 2022

Studiedag

18 februari 2022

18 februari 2022

Voorjaarsvakantie

19 februari 2022

27 februari 2022

Studiedag

14 april 2022

14 april 2022

Meivakantie

30 april 2022

08 mei 2022

Zomervakantie

16 juli 2022

28 augustus 2022

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:
Dag(en)

Tijd(en)

Ouder-Kind-Adviseur

maandag

0900-1430u

Maatschap. Dienstverlening

donderdag

0845-12.00u
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