Alexander
Roozendaalschool

Gelijke kansen door
verschil te maken

2019-2020

Voorwoord
van de directeur

Wij gaan uit van
betekenisvol leren

Beste ouders en leerlingen,
Het team van de Alexander Roozendaalschool staat dit jaar voor jullie klaar. Het is fijn dat we u
als ouder en jou als leerling in dit nieuwe schooljaar 2019-2020 (weer) bij ons op school mogen
verwelkomen! In dit boekje staat alle belangrijke informatie voor dit schooljaar. U vindt hierin
enkele afspraken en regels, zoals bijvoorbeeld hoe u aan school doorgeeft dat uw kind ziek is,
de belangrijke adressen, de schoolvakanties en studiedagen en de manier van werken.
Uitgebreide informatie over onder meer de school, de organisatie en de visie vindt u in de
schoolgids. De schoolgids en de jaarkalender staan op de website: www.roozendaalschool.nl
Zijn er toch nog vragen, dan kunt u altijd bij de leerkracht, de intern begeleider, de teamleider
of de directie terecht. Niet iedereen woont dichtbij, maar de school staat altijd voor u open.
Ik wens u en uw kind samen met ons team een fijn en leerzaam schooljaar!
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Lieke Rigter

Erna Blom, Eline Lakeman, Carla Wiebosch

Regiodirecteur

Teamleiders Alexander Roozendaalschool

KIJK VOOR ALLE ADRESGEGEVENS
VAN DE LOCATIES EN HET POSTADRES
OP BLZ.13
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Wat vinden
wij belangrijk?

21E EEUWSE VAARDIGHEDEN
VierTaal en de Alexander Roozendaalschool
willen graag alle leerlingen klaarstomen voor de
21e eeuw. De Alexander Roozendaalschool traint
de leraren om samen met de leerlingen te leren
werken in de 21e eeuw. Het draait om: samenwerken, problemen oplossen, creativiteit, kritisch den-

COMMUNICATIE EN PASSEND TAALAANBOD

ken en sociale vaardigheden. En dat oefenen we

Wij bieden leerlingen dagelijks een passend taalaanbod,

natuurlijk ook met nieuwe gadgets op ICT gebied!

visualiseren taal in beeld, geschrift en gebaar, bieden taal
systematisch en thematisch aan en lokken taal uit. Door

Op onze school hebben alle klassen computers

de intensieve samenwerking tussen de logopedist en de

en een digitaal schoolbord. Alle locaties van onze

leerkracht wordt de logopedie geïntegreerd in het onderwijs.

school zijn voorzien van iPads en Chromebooks

De logopedist ondersteunt het taalaanbod in de klas, maar

die tijdens de lessen ingezet worden. Ook hebben

behandelt ook leerlingen individueel of in kleine groepjes.

we verschillende gadgets om te programmeren in
de school. Deze digitale leermiddelen zijn onder-

BETEKENISVOL LEREN

steunend voor ons onderwijs en leiden tot onder-

Voor onze leerlingen is het belangrijk dat leren betekenis

zoekend leren. De inzet van ICT en het oefenen

heeft, het moet aansluiten bij hun eigen leefwereld. Door

van 21e eeuwse vaardigheden zijn geïntegreerd in

het doel van de les te koppelen aan de werkelijkheid en de

alle domeinen. Ook in de contacten met ouders en

herkenning van de kinderen, wordt het onderwijs betekenisvol.

de omgeving werken we digitaal, door middel van

Wij hechten waarde aan betekenisvolle uitstapjes met onze

ouderportaal Social Schools.

leerlingen die aansluiten bij het onderwijs en de leerdoelen in
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de klas. Wij laten leerlingen ervaringen opdoen door een rijke
leeromgeving te bieden waarin ‘de wereld in de klas wordt
gehaald’ en andersom.
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TALENTONTWIKKELING

professionaliseringsslag op de volgende 3 onder-

Kunst, cultuur, muziek, ICT, techniek en bewegen

delen. Ons motto is ‘Elke dag een beetje beter!’

zijn bij ons erg belangrijk! Je leert op een andere
manier denken, je kunt jezelf op een andere

‘EDI’

manier uiten en je leert samenwerken en in

Daar waar het gaat om krachtige didactiek wer-

stapjes een proces uitdenken. Het is ook leuk

ken wij zoveel mogelijk met het Expliciet Directief

om te kijken hoe anderen dat doen. We

Instructie model. EDI is een bewezen aanpak om

besteden specifiek aandacht aan bewegings

de les effectiviteit te verhogen en te zorgen voor

onderwijs, muziek, techniek, cultuureducatie en

succeservaringen en betere leerprestaties bij alle

ICT v
 aardigheden met hulp van speciaal opgeleide

leerlingen.

(vak)leerkrachten.

Ouders zijn van grote betekenis bij het leren van hun kind. Wij geloven in de
‘Leren zichtbaar maken’

kracht van een goede samenwerking met ouders en de positieve invloed die

SOCIAAL EMOTIONELE ONTWIKKELING

Door het lesgeven, het tussen- en het einddoel

deze heeft op het leren van onze leerlingen.

Doordat onze leerlingen met TOS minder

én het leren duidelijk visueel te maken, is de

communiceren met leeftijdsgenoten, hebben

kans groter dat de leerlingen hun prestaties

ze minder mogelijkheden om ervaring op te doen

verbeteren. Leerlingen weten zo beter waar ze

met communicatie en sociaal gedrag en daar –

goed in zijn, wat ze nog moeten leren en worden

Er zijn vaste momenten in het schooljaar waarop

medezeggenschapsraad, meehelpen in de biblio-

als vanzelf – van te leren. Zij worden hier door ons

eigenaar van hun eigen leerproces.

u uitgenodigd wordt om over de ontwikkeling van

theek en leerlingen ondersteunen bij het lezen.

uw kind te praten. Daarnaast zijn er meer algeme-

Voor de communicatie met ouders maken wij

team extra in ondersteund door ze uit te dagen,
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Ouders & school

te ondersteunen en vertrouwen te bieden.

‘Professionele cultuur’

ne contactmomenten, zoals de algemene ouder-

gebruik van Social Schools. Dit is een veilig en ge-

De school besteedt daarom ook doelbewust en

Vanuit een hoge motivatie en gezamenlijke

avonden, koffie ochtenden en theemiddagen,

bruiksvriendelijk ouderportaal wat via de website

planmatig aandacht aan de sociaal e
 motionele

verantwoordelijkheid werken alle collega’s van de

workshops, het samen maken van verteltassen en

of de Social Schools App bekeken kan worden.

ontwikkeling van iedere leerling, o.a. met behulp

Alexander Roozendaalschool op een professione-

het oudercafé e.d. Wij stellen de hulp van ouders

De leerkrachten zijn bereikbaar via e-mail of het

van het programma de Vreedzame school.

le manier samen. Er is aandacht voor ‘samen wer-

in de school zeer op prijs en u bent altijd welkom

telefoonnummer van de school. Uiteraard kan

ken, samen leren’ door met elkaar in gesprek te

op school, in de klas of bij de logopedie. U kunt

er ook altijd tussentijds een afspraak gemaakt

SPEERPUNTEN JAARPLAN

gaan over het onderwijs, de resultaten en elkaar

bijvoorbeeld deelnemen aan de ouder- en/of

worden.

Professionalisering is in het onderwijs van groot

ook te observeren. We geloven dat we veel van

belang. We doen al veel dingen goed, maar op

elkaar kunnen leren en dat iedereen kwaliteiten

dit moment maken wij als school een effectieve

en ontwikkelpunten heeft.

Alexander Roozendaalschool | Schooljaar: 2019-2020

7

Wat leer je bij ons
op school?
Wij verzorgen onderwijs, ondersteuning en begeleiding voor leerlingen met
taalontwikkelingsstoornissen (TOS). Sommige leerlingen zijn gediagnosticeerd
met een autismespectrumstoornis (ASS). Zij zitten bij ons op school als er een
op de voorgrond staande communicatieve beperking is.
Door de problemen met taal en communicatie hebben onze leerlingen
specialistische hulp nodig bij hun totale ontwikkeling. De ontwikkeling
van communicatie en taal staat daarbij altijd centraal. Ons onderwijs
richt zich op het behalen van de landelijk vastgestelde kerndoelen voor
het primair onderwijs (SLO). We werken zoveel mogelijk met reguliere
methodes en gaan daarbij zoveel mogelijk uit van hoge verwachtingen
en haalbare doelen.
De leerkrachten verzorgen het onderwijs- en ondersteuningsaanbod in
maximaal drie niveaugroepen.
De belangrijkste leerlijnen (vakken) zijn:
2
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•
•
•
•
•

Taal

•

Lezen
Spelling
Rekenen

Expressie (muziek en
beeldende vorming)

•
•

Sociaalemotionele vorming
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Bewegingsonderwijs
Wereldoriëntatie (natuur,
wetenschap en techniek)

Door alle leergebieden heen wordt
ook gewerkt aan samenwerken,
zelfstandigheid, onderzoekend
leren en reflecteren.
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Praktische informatie
WAT TE DOEN BIJ…

Onze schoolregels
Goed gedrag kun je leren en bij ons op school zijn deze drie basisregels
belangrijk. We helpen elkaar hieraan te denken en we spreken elkaar

ZIEKTE

VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES

Is uw kind ziek?

Voor bijzondere omstandigheden kan

Bel dan tussen 8.00 uur en 8.30 uur naar

extra verlof worden verleend door de

de locatie waar uw kind op school zit.

directie van de school. Het mogen echter niet

hier ook op aan.
WE ZIJN AARDIG • WE ZIJN NETJES • WE ZIJN RUSTIG

meer dan 10 dagen per schooljaar zijn en er
• Amsterdam

020-34 60 111

moet sprake zijn van een dringende noodzaak.

• Purmerend

0299-475 489

Vraag het formulier op bij de administratie

• Almere

036-30 35 237

of download het van de website.

Schooltijden

Maakt u gebruik van schoolvervoer?

KLACHT

Maandag

8.30 uur tot 14.30 uur

Vergeet het niet ook aan hen door

Kijk op de website van VierTaal voor de

Dinsdag

8.30 uur tot 14.30 uur

te geven!

klachtenprocedure. Hier vindt u ook de

Woensdag

8.30 uur tot 12.30 uur

gegevens van de vertrouwenspersoon

Donderdag

8.30 uur tot 14.30 uur

van de school.

Vrijdag		

8.30 uur tot 14.30 uur

BEZOEK AAN DE DOKTER
Afspraken met doktoren, fysiotherapeuten,
ziekenhuis, tandarts, etc. moet u zoveel
2
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mogelijk buiten schooltijd plannen.
Als dat niet kan, dan graag doorgeven
aan de groepsleerkracht.
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Aanmelden

Contact

Wie is Wie?

Het aanmelden bij ons op school kan alleen met

HOOFDVESTIGING

REGIODIRECTEUR

een toegekend intensief onderwijsarrangement

Alexander Roozendaalschool (JTS)

Lieke Rigter

cluster 2. Hiervoor moet een commissie vaststel-

Jan Tooropstraat 13,

E L.rigter@viertaal.nl

len of onderwijs bij ons op school nodig is (inten-

1062 BK Amsterdam

sief arrangement) of dat begeleiding op de basis-

T 020-34 60 111

school mogelijk is (via de ambulante dienst). Een

E roozendaalschool@viertaal.nl

TEAMLEIDERS

onderwijsarrangement voor onze school wordt

I

Eline Lakeman

Amsterdam JTS

Carla Wiebosch

Amsterdam JSS

www.roozendaalschool.nl

aangevraagd bij de Commissie van Onderzoek van

Alle locaties

VierTaal. De trajectbegeleider kan u hier verder

LOCATIE AMSTERDAM (JSS)

Erna Blom

Purmerend + Almere

mee op weg helpen. Vragen over een aanmelding

Jan Sluijtersstraat 3, 1062 CJ Amsterdam

Marieke Wolfsen

Ambulante Dienst

kunt u stellen tijdens het telefonisch spreekuur,

T 020- 34 60 111

wat elke werkdag van 9:00 uur tot 10:30 uur

E roozendaalschool@viertaal.nl

gehouden wordt. Het telefoonnummer van het

ADMINISTRATIE
Aafke Scholtus

Alle locaties

Trajectbureau is 020-3460119 en het mailadres is

LOCATIE WATERLAND - PURMEREND

Natalie Vermoten

Alle locaties

tb.ars@viertaal.nl.

Boterbloem 3, 1441 TT Purmerend

Wiwalt Morgese

Alle locaties

T 0299 - 475 489

Inge de Jong

Ambulante Dienst

E roozendaalschool@viertaal.nl

Rinie van der Groep

Ambulante Dienst

Verdere informatie kunt u vinden op
www.roozendaalschool.nl en op
www.viertaal.nl onder het kopje ‘Aanmelding’.

LOCATIE ALMERE
Prokofjevstraat 3, 1323 SB Almere
T 036-30 35 237

12

E roozendaalschool@viertaal.nl
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Vakanties en vrije dagen

Informatiebeveiliging
en privacy

VAKANTIES
1e schooldag:

25 augustus 2019

VierTaal scholen/diensten verzamelen (bijzondere)

Herfstvakantie:

19 oktober t/m 27 oktober 2019

persoonsgegevens van leerlingen om hen zo goed

Kerstvakantie:

20 december 2019 t/m 5 januari 2020

mogelijk bij het onderwijs te kunnen begeleiden.

Voorjaarsvakantie:

15 februari t/m 23 februari 2020

Stichting VierTaal moet zich daarbij houden aan de wet

Pasen:

10 april t/m 13 april 2020

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Meivakantie:

25 april t/m 10 mei 2020

Deze wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat de gegevens

Hemelvaart:

21 mei t/m 22 mei 2020

over personen zorgvuldig worden behandeld

Pinkstervakantie:

30 mei t/m 7 juni 2020

(geheimhoudingsplicht) en misbruik van

Zomervakantie:

3 juli t/m 16 augustus 2020

persoonsgegevens wordt tegengegaan.

STUDIEDAGEN EN EXTRA VRIJE DAGEN

OP DE WEBSITE VAN VIERTAAL (WWW.VIERTAAL.NL) KUNT U LEZEN

Maandag 7 oktober 2019

•

hoe wij omgaan met informatie van en over leerlingen, ouders/verzorgers;

Dinsdag 19 november 2019

•

over uw recht van inzage van het leerlingdossier van uw zoon, dochter of pupil;

Vrijdag 14 februari 2020

•

hoe wij uw toestemming vragen voor het gebruik van foto’s en videomateriaal;

Maandag 16 maart 2020

• 	wat u kunt doen als u ziet dat er iets misgaat met persoonsgegevens,

Donderdag 2 april 2020

video’s of foto’s;
• 	wat Stichting VierTaal moet doen als persoonsgegevens, foto’s of video’s in

2
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verkeerde handen komen.
Voor Stichting VierTaal is een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld:
Lindy Leevendig. Zij is te bereiken via e-mail: ibp@viertaal.nl
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Onze school maakt deel uit van Stichting VierTaal. Binnen VierTaal werken we samen met zes andere scholen voor
leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis of een auditieve beperking in de regio Amsterdam, Almere, Schagen en Den
Haag. Hierdoor kunnen we als school gebruik maken van alle kennis en faciliteiten die de scholen samen hebben en op deze
manier onze leerlingen zo goed mogelijk onderwijs geven. In alle vier genoemde regio’s zijn ambulante diensten aan de
scholen verbonden. Vanuit de ambulante diensten worden leerlingen begeleid die een ondersteuningsarrangement hebben
gekregen van de CvO van Stichting VierTaal. De begeleiding vindt plaats op reguliere scholen. Meer informatie over onze
scholen, de ambulante diensten, het toelatingsbeleid en het bestuur vindt u op de website van Stichting VierTaal.

www.viertaal.nl

