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Kalender
2022-2023

Beste ouders en leerlingen van de Auris
Ammanschool,
In deze kalender staan de geplande activiteiten op school en de vakanties en
vrije dagen. Ook vindt u in de kalender informatie over onze school. Voor
sommige zaken verwijzen wij naar onze website: www.ammanschool.nl
Op onze website leest u hoe wij de kwaliteit van ons onderwijs beschermen. En
ook wat onze resultaten zijn. U vindt er meer over onder andere:

• Onze tevredenheidsonderzoeken
• De veiligheidsmonitor
• Uitstroom- en bestendiging-cijfers
• Professionalisering

Kijk op onze website voor meer informatie (www.ammanschool.nl/onze-school/
kwaliteit).
Op onze website staat ook de algemene schoolgids. Deze algemene schoolgids
geldt voor alle scholen van Auris. In deze schoolgids staat:

• Informatie over Auris
• Informatie over het speciaal onderwijs
• Afspraken die voor alle Auris-scholen gelijk zijn.
Wilt u de schoolgids liever op papier lezen? Vraag ernaar bij onze administratie.
We hebben weer zin in het nieuwe schooljaar. We kijken uit naar een gezellig
schooljaar waarin we samen weer heel veel leren!
Het team van de Auris Ammanschool.
Auris Ammanschool
Meidoornlaan 2a, 3319 HR Dordrecht
Postbus 9161, 3301 AD Dordrecht
T 078-6137671
E ammanschool@auris.nl
W ammanschool.nl
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Schooltijden
De schooldeur gaat open om 8.30uur.
We verwachten dan ook dat alle leerlingen er zijn, zodat de lessen optijd kunnen
beginnen.
De lessen beginnen om 8.45 uur.
De lessen duren tot 15.00 uur.
Woensdag zijn de leerlingen om 12.30 uur vrij.
De leerlingen hebben twee keer per dag pauze.
Het buitenspelen gebeurt onder toezicht.
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Lestijden

Zomervakantie

Dag

Van - tot

Maandag

08.45 - 15.00 uur

Dinsdag

08.45 - 15.00 uur

Woensdag

08.45 - 12.30 uur

Donderdag

08.45 - 15.00 uur

Vrijdag

08.45 - 15.00 uur

De leerlingen hebben twee keer per dag pauze (behalve woensdag). Het
buitenspelen gebeurt onder toezicht.
Halen en brengen van de leerlingen

• 8:30 uur – schooldeur open. Alle leerlingen zijn op school.
• 14.55 uur – ouders en chauffeurs kunnen wachten op de leerlingen (op
•
•

woensdag om 12.25 uur). Dit kan op de stoep bij het hek van het schoolplein
aan de voorkant.
15.00 uur - de leerlingen zijn uit en gaan naar het schoolplein (op woensdag
om 12.30 uur).
Op het plein wachten de leerlingen totdat ze worden opgehaald. Er is altijd
iemand aanwezig die op de leerlingen let.

Vakantie

Van - tot

Herfstvakantie

24 - 28 oktober 2022

Kerstvakantie

26 december 2022 - 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie

27 februari - 3 maart 2023

Goede Vrijdag en Pasen

7 april - 10 april 2023

Koningsdag

27 april 2023

Meivakantie

24 april - 5 mei 2023

Hemelvaartsdag + de vrijdag

18 en 19 mei 2023

Pinksteren

29 mei 2023

Juni vakantie

30 mei - 2 juni 2023
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10 juli - 18 augustus 2023

Lesvrije dagen
Een paar keer per jaar organiseren wij studiedagen voor onze medewerkers. Zo
blijven zij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs. Op die
manier kunnen zij uw kind zo goed mogelijk lesgeven en kunnen we blijven
zorgen voor kwalitatief goed onderwijs. Ook plannen we een aantal lesvrije
dagen in. De school moet deze dagen vanuit de CAO PO verplicht bieden aan zijn
medewerkers. Op deze dagen zijn de leerlingen vrij, maar de medewerkers niet.
Op die dagen werken we aan de administratie of overleggen we met elkaar over
ons onderwijs. Uw kind is op deze dagen vrij van school.
Leerlingen zijn vrij op
maandag 3 oktober 2022
vrijdag 25 november 2022

donderdag 26 januari 2023 groep 3/4 en 4

vrijdagmiddag 23 december 2022 vanaf 12.30u

donderdag 2 februari 2023 groep 5 t/m 8

donderdag 12 januari 2023 groep 1/2A, 1/2B

woensdag 8 februari 2023

donderdag 19 januari 2023 groep 2 en 3

dinsdag 21 maart 2023

Ziek– en afmelden
Komt uw kind niet of later naar school? Laat dit vóór 08.30 uur aan ons weten. Dit
kan telefonisch of via SchouderCom (afwezigheidsmelding). De administratie
zorgt dat de groepsleerkracht op de hoogte is. U moet zelf de taxi waarschuwen
wanneer uw kind ziek is én wanneer het weer beter is. Brengt u uw kind zelf later
op school? Ook dit moet u zelf laten weten aan de chauffeur of vervoerder. Geef
dan ook gelijk door of uw kind 's middags wel met de bus of taxi teruggaat naar
huis.
Verlofaanvragen
Informatie hierover kunt u lezen op onze website en verderop in deze kalender.
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Onze school
De Auris Ammanschool is een school voor leerlingen van 4 tot 12(13) jaar.
Wij verzorgen onderwijs aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis en/of
leerlingen die slechthorend zijn. De leerlingen hebben problemen met bijvoorbeeld spreken, begrijpen, woorden onthouden en duidelijk maken wat ze bedoelen. Leerlingen met een intensief arrangement zijn welkom op onze school.
Binnen de Auris Ammanschool staat de leerling centraal. Wij zien de leerling als
een uniek en sociaal mens, met eigen karaktereigenschappen, kwaliteiten,
mogelijkheden en onmogelijkheden. Wij werken ontwikkelingsgericht en
planmatig.
Het lesaanbod stemmen wij af op de behoefte van de leerling. Taal en
taalontwikkeling staan centraal in alle lessen. Logopedie is daarbij een belangrijk
onderdeel van ons onderwijs. Wij bieden een veilig leerklimaat, waarin de
leerling niet bang is om fouten te maken.
Uitgangspunten van ons onderwijs

• Wij richten ons onderwijs op de ontwikkeling van de leerling.
• Wij laten leerlingen zien wat zij kunnen, wij geven hen het vertrouwen dat ze
•
•
•
•
•

het zelf kunnen en het gevoel dat zij gewaardeerd worden.
Wij werken met leerlijnen.
Wij stemmen onze instructie en ondersteuning af op de behoefte van de
leerling.
Wij leren leerlingen omgaan met hun beperking, bieden alternatieven aan en
werken aan hun communicatieve redzaamheid.
Leerlingen krijgen de ruimte om zelf initiatieven te ontwikkelen om leerervaringen op tedoen. Wij zorgen ervoor dat deze initiatieven aansluiten op de
leerdoelen.
Wij bieden een veilig leerklimaat.

Wilt u meer weten over onze school en onze werkwijze? Kijk op onze website
www.ammanschool/onze-school/werkwijze.
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Onze lessen
Op de Auris Ammanschool zitten leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis
(TOS) en/ of slechthorendheid, soms gecombineerd met een andere beperking.
Voor onze leerlingen is het nodig dat taal heel bewust, volgens een plan, met een
duidelijk doel en in een heldere structuur wordt aangeboden. Leerlingen krijgen
logopedie onder schooltijd en de leraar en logopedist werken nauw samen aan
de taalontwikkeling. De lesactiviteiten zijn gestructureerd en verlopen altijd in
een vooraf afgesproken volgorde en met een vastgestelde manier van werken.
Ook de inrichting van onze klaslokalen draagt bij aan een rustige en
overzichtelijke werk- en leeromgeving. Leermaterialen hebben een vaste plek.
Ook werken we met pictogrammen en -met name in de onder– en middenbouwmet ondersteunende gebaren (NmG) en klankgebaren.
Kerndoelen
Wij werken volgens de kerndoelen van het onderwijs, waar nodig deze zijn
aangepast voor het cluster 2 onderwijs. Deze doelen vormen het uitgangspunt
voor onze leerroutekaarten voor de verschillende leerjaren en individuele
ontwikkeling. Om de doelen te bereiken gebruiken verschillende methoden en
methodieken, die we dan ook weer aanpassen aan de onderwijsbehoefte van
het cluster 2 kind.
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wintertijd

5

6

Betrokken
Op de Ammanschool werkt een betrokken team. Leerlingen zijn en worden
betrokken bij de eigen ontwikkeling. Aan de sociaal-emotionele ontwikkeling
wordt extra aandacht besteed. In de school heerst een positief leerklimaat,
waarin de ontwikkeling van de leerling centraal staat.
In ontwikkeling
We vinden vernieuwing belangrijk. Om bij te blijven, staan we open voor
veranderingen. Op deze manier bieden we leerlingen een uitdagende leeromgeving waarin zij het beste uit zichzelf kunnen halen.

Onze school
Kernwoorden
Samen
We leren van elkaar en met elkaar. Samen spelen en samenwerken vinden we
belangrijk. Samen met de leerling, de ouders en collega's werken we aan de
ontwikkeling van de leerlingen. Er is een nauwe samenwerking tussen de leraar,
de assistent en de logopedist in de groep.
Resultaatgericht
We willen eruit halen wat erin zit. De school is een open en transparante
omgeving. We bieden de leerstof aan op grond van doelen, uitdaging en
motivatie. De doelen zijn gekoppeld aan leerlijnen voor alle vakken. Wij houden
hierbij rekening met de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Talenten van
leerlingen en professionals worden zo optimaal mogelijk benut.
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Communicatie
Gedurende de dag besteden wij veel aandacht aan taal, gesprekken en
communicatie. De communicatieve ontwikkeling komt niet alleen terug bij
de taalles. Ook bij creatieve vakken, gymnastiek, wereldoriëntatie en sociaalemotionele ontwikkeling staat communicatie centraal. We gebruiken
verschillende middelen en manieren van werken. Leerstof beelden we uit met
pictogrammen, het digitale schoolbord, foto's en tekeningen. Bovendien maken
we gebruik van ondersteunende gebaren.
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Studiedag: Leerlingen vrij

1

2

Ouders en school
Met de kennis en informatie die u als ouder over uw kind heeft, bent u onmisbaar
in het stimuleren van de ontwikkeling van uw kind op school. De school wil graag
samen met de ouders werken aan de ontwikkeling van de leerlingen. Hierdoor
kunnen we de mogelijkheden van de leerlingen, van uw kind vergroten.
Gedurende de schoolperiode zal de school u ook regelmatig op de hoogte
houden van de ontwikkeling van uw kind.
De school en de ouders vormen partners in het stimuleren van de ontwikkeling
van het kind op school.
Waarom vindt de school ouderbetrokkenheid zo belangrijk?
Als ouder kent u uw kind natuurlijk als geen ander. U weet hoe uw kind zich over
het algemeen gedraagt, waar uw kind zich prettig of minder prettig bij voelt en
wat uw kind leuk en minder leuk vindt. Ook weet u als ouder hoe uw kind thuis
communiceert en met taal omgaat. Al deze informatie over uw kind is vooral bij
de start van de schoolperiode van groot belang om een goed beeld te krijgen van
uw kind en van haar of zijn mogelijkheden.

Contactmomenten tussen ouders en school
Kennismaking aan het begin van het schooljaar
Aan het begin van het schooljaar organiseren we een kennismakingsavond. We
vertellen dan over de plannen voor het komende schooljaar. Ook kunt u in de klas
van uw kind met de leerkracht, onderwijsassistent en logopedist praten. Voor
ouders van eindschoolverlaters is er een aparte voorlichting op deze avond.
Oudergesprekken september-oktober
Eind september/begin oktober willen we ouders de gelegenheid geven een
individueel gesprek te hebben met de leerkracht voor nadere kennismaking en
voortgang. Wij vinden dit besprek belangrijk. Ouders van nieuwe leerlingen
worden dan ook uitgenodigd voor een eerste gesprek.

Ammanschool
SPECIAAL ONDERWIJS

Bespreken ontwikkelingsperspectief (OPP) en extra onderwijsbehoefte
Twee keer per jaar bespreken we met u het ontwikkelingsperspectief (OPP) en
de extra onderwijsbehoefte van uw kind. We bespreken de voortgang en wat uw
kind nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Ouders zijn partners in het
bereiken van de doelen in het OPP. Met elkaar: ouders, school en leerling werken
we aan de doelen.
Arrangement
Elk jaar bespreken we met u of het arrangement nog passend is voor uw kind. Dit
vindt gespreid door het schooljaar plaats.
Contact over dossier
Van elke leerling is een dossier aanwezig. Alleen de leerkrachten, onderwijsassistenten en logopedisten die met uw kind werken, intern begeleiders, de
schoolleiding en de inspectie kunnen dit dossier inzien. U mag dit dossier ook
inzien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de teamleider of de
regiodirecteur.
Informatieavond eindschoolverlaters
Voor specifieke gebeurtenissen zijn er afzonderlijke ouderavonden. Zo
organiseren wij voor de eindschoolverlaters en hun ouders een informatieavond.
Voorlichtingsavonden
Op de voorlichtingsavonden krijgt u informatie over het stimuleren van de
ontwikkeling van uw kind in de thuissituatie. Deze voorlichtingsavonden zijn
gratis. Wilt u meer informatie; kijk dan op onze website of vraag er naar op
school.
Koffieochtenden
Op de koffieochtend komen ouders/verzorgers gezellig bijeen om met elkaar te
praten of informatie te krijgen over een onderwerp dat veelal door ouders zelf is
aangedragen. Vanuit school wordt dit door de schoolmaatschappelijk werkster
begeleid.
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Informatie uitwisselen
• SchouderCom is ons ouderportaal voor de communicatie met ouders.
• Oudere leerlingen worden gestimuleerd om mondeling informatie over te
dragen richting hun ouders.

• Voor leerlingen uit de lagere groepen maken we gebruik van een digitaal

•
•
•
•
•
•

heen-en-weer schriftje via SchouderCom, waarin de leerkrachten,
onderwijsassistenten en logopedisten ouders kunnen informeren over het
dagelijks gebeuren op school.
Ouders kunnen ook gebruik maken van het digitale schriftje om vragen te
stellen en belangrijke, leuke of minder leuke gebeurtenissen te vermelden.
Daarnaast kunnen ouders altijd telefonisch of per de mail van SchouderCom
contact opnemen met de leerkracht, assistent of logopedist voor vragen en/of
opmerkingen.
Ook de teamleiders, de intern begeleiders, de orthopedagoog, de
gymleerkracht, de administratie en schoolmaatschappelijk werk zijn via
SchouderCom of telefonisch te bereiken.
Wekelijks verzorgt de leerkracht of assistent op de blog van SchouderCom
berichtjes over activiteiten uit de groep.
Elke leerling heeft een logopediemap die mee naar huis gaat. In de map staan
de oefeningen van de therapie die thuis nog geoefend kunnen of moeten
worden.
Op regelmatige basis ontvangen ouders berichten van school via het
ouderportaal SchouderCom.

Nieuws
Regelmatig verschijnt er via ons ouderportaal SchouderCom nieuws met allerlei
weetjes over de school. Daarnaast worden op onze website nieuwsberichten
geplaatst (www.ammanschool.nl/nieuws).
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Vrijwillige ouderbijdrage
De school vraagt ieder jaar aan ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage. De
bijdrage is erg welkom. Wij ontvangen deze bijdrage graag aan het begin van het
schooljaar.
Voor groep 1 tot en met groep 6 is het bedrag vastgesteld op € 55,00. Dit bedrag
is als volgt opgebouwd:
De algemene bijdrage is €40,00 dit bedrag wordt gebruikt voor leuke activiteiten
voor de leerlingen, zoals cadeautjes voor Sinterklaas, het kerst-/winterfeest,
materiaal voor podiumoptredens, excursies en nog veel meer.
De bijdrage voor het schoolreisje €15,00.
Voor de groepen 7/8 is het bedrag vastgesteld op €130,00. Dit bedrag is als volgt
opgebouwd:
De algemene bijdrage is €40,00 dit bedrag wordt gebruikt voor leuke activiteiten
voor de leerlingen, zoals cadeautjes voor Sinterklaas, het kerst-/winterfeest,
materiaal voor podiumoptredens, excursies en nog veel meer.
De bijdrage voor het schoolkamp € 90,00.
Heeft u problemen met het betalen van de bijdrage voor kamp of schoolreis, dan
kunt u vaak bij uw gemeente een vergoeding krijgen. Neem hiervoor contact op
met uw gemeente. Via school kunt u hierover meer informatie krijgen.
U kunt de ouderbijdrage ook altijd gespreid betalen. Neem hiervoor contact op
met de administratie van de school. Alle leerlingen mogen deelnemen aan alle
activiteiten. Ook als voor een leerling geen vrijwillige ouderbijdrage is betaald.
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Afsluiting Nationale
Voorleesdagen

Resultaten en toetsen
In de leerlijnen kunt u lezen welke resultaten wij in de verschillende leerjaren met
ons onderwijs willen behalen. In het ontwikkelingsperspectief met daarbij de
extra onderwijsbehoefte vermelden wij de doelen die wij specifiek met uw kind
willen bereiken.
De leerlijnen zijn te vinden op onze website.
Waarom toetsen?
Door het afnemen van diverse toetsen door het hele jaar heen kunnen wij zien of
de door ons nagestreefde doelen ook daadwerkelijk behaald worden. Leerlingen
worden vanaf groep 3 getoetst. Daarnaast worden de leerlingen ook
logopedisch getest om nauwgezet hun taalontwikkeling te kunnen volgen.
Welke toetsen?
Net als de meeste basisscholen, maken we op de Auris Ammanschool gebruik
van het Leerling- en OnderwijsVolgSysteem (LOVS) van het Cito.

• In groep 3 t/m 8 gebruiken we de Citotoetsen voor taal, lezen, begrijpend
lezen, spelling en rekenen.
De toetsen meten hoe ver de leerling al is gevorderd in de lesstof van de groep
waar hij of zij in zit. De Citotoets spelling M5 meet dus hoe ver de leerling is in de
lesstof van midden groep 5 bij spelling. En de Citotoets E6 meet dit voor de stof
bij eind groep 6.
Daarnaast gebruiken we methodegebonden toetsen, die testen of de
aangeboden lesstof beheerst wordt. Deze toetsen horen bij de methodes voor
bijvoorbeeld taal en rekenen. Zo kijken we of de leerlingen alle uitleg goed
begrepen hebben. Voor de kleuters gebruiken we Mijn Kleutergroep. Hiermee
wordt door middel van observaties de ontwikkeling in beeld gebracht.
Met de SCOL (Sociale Competentie ObservatieLijst) brengen we de sociaal
emotionele ontwikkeling van de leerlingen in beeld. De SCOL sluit aan bij Kwink,
onze methode voor sociaal emotioneel leren.
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Bij de eindschoolverlaters wordt in oktober/november het Drempelonderzoek
afgenomen. Tevens krijgen deze leerlingen in april Route 8 als eindtoets.

februari 2023
MA

DI

30

31

6

7

WO
1

DO

VR

5

10

11

12

18

19

3

Studiedag: leerlingen
groepen 5,6,7/8A en 7/8B
vrij

Afsluiting Nationale
Voorleesdagen

8

9

Lesvrije dag: Leerlingen
vrij

OPP wordt verstuurd

14

15

16

17

OPP
oudergespreksmiddag

OPP
oudergespreksmiddag
Valentijnsdag

OPP
oudergespreksmiddag
en -avond

OPP
oudergespreksmiddag

OPP
oudergespreksmiddag

20

21

22

23

24

OPP
oudergespreksmiddag

OPP
oudergespreksmiddag

OPP
oudergespreksmiddag

OPP
oudergespreksmiddag
en -avond

OPP
oudergespreksmiddag

27

28

1

2

3

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Ammanschool

ZO

4

2

13

SPECIAAL ONDERWIJS

ZA
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Ouderbetrokkenheid
Oudercommissie
De oudercommissie verzorgt samen met de school allerlei leuke, ontspannen
activiteiten. De ouders uit deze commissie doen dit vaak samen met andere
ouders. Zo zijn er:

• de versierders, die de school versieren, bijv. met sinterklaas en kerst.
• de verzorgers, die een paar keer per jaar helpen met bijv. het voorleesontbijt.
• de organisatoren, die bijv. helpen bij de schoolreis en excursies.
• de feestvierders, die helpen bij feesten, zoals het zomerfeest.

Bibliotheek ouders
De bibliotheek is de trots van de school. Door toedoen van vooral biebouders
hebben we de bibliotheek zo op kunnen zetten. Helaas heeft corona er voor
gezorgd dat we nu al even geen biebouders in school zijn geweest. We willen
graag weer zien dat ouders ons en de kinderen hier weer bij komen helpen. De
bibliotheek is voor de leerlingen een fijne en gezellige plek om te zijn. Door de
samenwerking met de gemeentebibliotheek worden er op woensdag ook
boeken uitgeleend die thuis gelezen kunnen worden. Hierbij worden de
leerlingen ook geholpen door ouders.

• Wilt u meer weten of wilt u helpen bij de uitleen of bij de andere

Lijkt het u leuk om mee te helpen of mee te denken?
Geeft u zich dan op als hulpouder of neem contact op met Daniëlle van Geenen.

•
Op de Auris Ammanschool zijn de volgende personen actief in de
oudercommissie:

• Daniëlle van Geenen (d.v.geenen@auris.nl)
• ? - ouder
• ? – ouder

De oudercommissie is nog op zoek naar ouders die de commissie kunnen
komen versterken.
Verkeersouders
De verkeersouders helpen mee de praktische verkeerslessen vorm te geven. Ze
zetten circuits klaar op het schoolplein of ondersteunen in een wijkwandeling.
Wij kunnen u hulp hierbij goed gebruiken. Opgeven om te helpen, neem dan
contact op met Ludwic Prins (l.prinsen@auris.nl) of Petra Vaartmans (p.
vaartmans@auris.nl)

biebactiviteiten, mail dan naar ammanschool@auris.nl of loop 's morgens
even binnen.
Of neem contact op met Arja van der Stelt (a.stelt@auris.nl) of Lisette
Breddels (l.breddels@auris.nl), zij zijn vanuit de school de
bibliotheekcoördinatoren.

Medezeggenschap
De medezeggenschap binnen Auris is als volgt geregeld.
Er is één Medezeggenschapsraad (MR) voor alle scholen en ambulante diensten
van Auris.
Er is een deelraad op regioniveau. Vanuit de Ammanschool zit Petra Vaartmans
is deze raad.
Naast de formele medezeggenschapsorganen is er op elke locatie een
locatieraad. De locatieraad op de Ammanschool heeft op dit moment geen
leden. In het komende schooljaar hopen we deze raad weer te kunnen vormen.
Meer informatie over hoe de medezeggenschap van Auris is geregeld kunt u
vinden op auris.nl/medezeggenschap
Heeft u interesse in de deelraad of de locatieraad neem dan contact op met een
van de teamleiders van de school:
Arjan Meertens (a.meertens@auris.nl) of Marianne Saris (m.saris@auris.nl)
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Onze medewerkers
Bij ons onderwijs zijn veel medewerkers in verschillende functies betrokken.
Hieronder ziet u welke functies dit zijn. Wilt u contact opnemen met één van onze
medewerkers? Dit kan telefonisch via nummer (078) 613 76 71 of via de mail van
SchouderCom. Wilt u weten wie onze medewerkers zijn? Kijk dan op onze
website www.ammanschool.nl/onze-medewerkers.
Functies

• Leerkrachten, zij zijn verantwoordelijk voor het onderwijs in de groep.
• Onderwijsassistenten, zij ondersteunen het onderwijs in de groep.
• Logopedisten, zij geven logopedische behandeling aan individuele leerlingen
•
•
•
•
•
•
•
•

en aan groepjes leerlingen en samen met de leraar, geven zij logopedische
groepslessen.
Intern begeleiders, zij zijn er voor de individuele leerlingzorg, waaronder
arrangementsbepaling, instroom en uitstroom.
Orthopedagoog, zij geeft ondersteuning in de diagnostiek, zorgt voor de
aanvraag van psychologische onderzoeken, geeft advies aan leerkrachten.
Schoolmaatschappelijk werker, zij zorgt voor de verbinding tussen gezin en
school, is de link naar de ambulant behandeling en overige begeleiding van
leerlingen door Auris, jeugdzorg of andere instanties.
Vakleerkracht gym, hij verzorgt de lessen bewegingsonderwijs.
Administratie, zij verzorgen de administratie en beantwoorden de telefoon.
Conciërge, hij verzorgt het klein onderhoud en reparaties.
Teamleiders, zij hebben de dagelijkse leiding op de school, zorgen voor de
personeelszorg en de organisatie van het onderwijs.
Regiodirecteur, zij is bovenschoolsdirecteur en integraal verantwoordelijk voor
personeel, financiën en kwaliteit van het onderwijs.
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Klachten, meldcode, veiligheid
Klachtenregeling en vertrouwenspersonen
Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school. Vaak worden zulke problemen in onderling overleg
bijgelegd. Soms is een meningsverschil dusdanig, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Voor ouders, leerlingen en medewerkers is er een klachtenregeling. We gaan er vanuit dat u een klacht of probleem alleereerst bespreekt
met de persoon over wie de klacht gaat. Als het gaat om een klacht over schoolzaken dan bespreekt u deze met de teamleider of regiodirecteur. Mogelijk kan de
klacht dan verholpen worden.
Lukt het niet om het probleem op te lossen? Neem dan contact op met één van
onze vertrouwenspersonen. Deze probeert in een gesprek met de betrokkenen
opnieuw een oplossing te zoeken. Onze vertrouwenspersonen zijn Rob
Leeneman en Anik Parel. Meer informatie over de klachtenregeling van Auris
kunt u vinden op www.auris.nl/klachtenregeling.
Meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling
Auris werkt volgens een eigen meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling. Deze is opgesteld op basis van het model dat beschikbaar
is vanuit de Ministeries van VWS, OCW en Veiligheid & Justitie. De meldcode
bestaat uit een 5-stappenplan waarin staat wat een leraar/professional moet
doen bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
Veiligheidsbeleid
De visie van Auris is om leerlingen voor te bereiden op een optimale participatie
in de maatschappij. Deze voorbereiding dient te gebeuren op een plek waar
leerlingen zich fysiek, psychisch en sociaal veilig kunnen voelen en waar ze,
afgestemd op de onderwijsbehoeften, uitgedaagd worden om te leren en
ontwikkelen. Dit doen wij onder andere door structuur aan te brengen en
duidelijke regels te stellen. Een belangrijk instrument daarbij zijn de
schoolregels.
De sociale veiligheid wordt gemonitord door middel van het
cliëntervaringsonderzoek en de SCOL. Het cliëntervaringsonderzoek wordt
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afgenomen onder ouders, leerlingen en medewerkers. De SCOL vormt het
monitoringssysteem voor sociale vaardigheden en veiligheid in school, in de klas
en op het schoolplein.
Op iedere school is een veiligheidscoördinator en een aanspreekpersoon pesten
aanwezig. Zij verzorgen de verder invulling, controle en uitvoering van het veiligheidsbeleid en antipestbeleid op de school. Onze veiligheidscoördinatoren zijn
Rob Leeneman, Anik Parel en Marianne Saris. Aanspreekpersoon bij pesten is
Irma van Don.
Ons anti-pestprotocol vindt u op onze website (www.ammanschool.nl/
onze-school/afsprakenen-regels).

BHV/EHBO
Waar leerlingen spelen en
sporten kunnen ongelukjes
gebeuren. Meestal is de wond
schoonmaken en een pleister
plakken voldoende. Dit doen de
EHBO’ers/BHV’ers bij ons op
school. Als wij vinden dat uw
kind door een arts gezien moet worden, bellen wij u op en hopen dat u snel kunt
komen. In het uiterste geval brengt de EHBO’er/BHV’er uw kind naar de
huisartsenpost of eerste hulp.
Bij de start van uw kind op onze school krijgt u een formulier waarop u
belangrijke medische zaken kunt aangeven die voor ons van belang zijn en
telefoonnummers waarop u altijd te bereiken bent. Het is uw
verantwoordelijkheid om wijzigingen aan ons door te geven.
Ook wordt er minimaal een keer per jaar een ontuimingsoefening gehouden op
school onder lestijd, zodat iedereen goed weet wat er moet gebeuren wanneer
er echt iets is. Zo kan er geoefend worden met het verlaten van de klas, het lopen
door de gangen en het verlaten van het schoolgebouw.
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Verlof aanvragen
De leerplichtwet* geeft aan dat de directeur van de school beperkte
mogelijkheden heeft om verlof te geven buiten de schoolvakanties. Dit geldt ook
voor de teamleider van de school namens de directeur. Een verlofaanvraag moet
u schriftelijk aanvragen. Stuur het aanvraagformulier naar de teamleider. Dit kunt
u alleen doen met een geldige reden.
Meer informatie over de verlofregeling van Auris kunt u vinden op de website van
de school. De school is verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij
de leerplichtambtenaar van uw gemeente.
*Wet 22A in ons handboek en Leerplicht | Rijksoverheid.nl

Uitval lessen

Als een leerkracht of assistente ziek is, of om een andere reden geen les kan
geven dan wordt er gezocht naar vervanging. Auris is hiervoor aangesloten bij
Tempo Team, Onderwijspost en Dit is Wijs. Toch kan het voorkomen dat er geen
vervanging beschikbaar is. In dat geval wordt er gezocht naar een passende
oplossing.
We proberen altijd de lessen door te laten gaan. U wordt via de leerkracht of een
teamleider van de school via SchouderCom op de hoogte gebracht indien er
wijzigingen zijn.
Uitval van logopedische behandeling is voor een dag of korte periode niet op te
vangen, aangezien de behandeling veelal individueel gericht is. Mocht een
logopedist voor langere tijd afwezig zijn, wordt er gezocht naar een vervanging.
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Groepsindeling en bezetting
In overleg met de direct betrokkenen bij de leerlingen wordt aan het einde van
het schooljaar de nieuwe groepsindeling voor volgend jaar vastgesteld. Hierbij
gaan wij uit van de didactische ontwikkeling, de leeftijd, het taalniveau en de
sociale contacten van uw kind. De nieuwe groepsindeling wordt in de maand juni
bekend gemaakt worden.
Aan het einde van het schooljaar is er een 'doorschuifuur'. Op die dag gaan alle
leerlingen een uur naar het lokaal van volgend schooljaar en maken daar kennis
met de leerkracht, assistent en logopedist bij wie ze volgend schooljaar in klas
zitten. Ook nieuwe leerlingen, waarvan bekend is dat ze volgend schooljaar bij de
Auris Ammanschool starten, worden hiervoor uitgenodigd.

In het speciaal onderwijs moeten we ieder jaar bekijken of leerlingen nog de
intensieve vorm van onderwijs nodig hebben. De Commissie van Leerlingzorg
(CvL) is hiervoor gemandateerd vanuit de Commissie van Onderzoek (CvO).
Hierbij wordt uitgegaan van de geldende criteria en hoe de leerling zich
ontwikkeld. De CvL geeft een advies en de CvO bekijkt dit advies en neemt dan
een besluit.
Elk jaar wordt voor alle leerlingen in de Commissie van Leerlingenzorg en in
overleg met ouders bekeken of het onderwijs op onze school nog het best
passend is voor de leerling. Zo niet dan wordt samen met ouders naar een
andere, passende school gezocht.
Op onze website staat hoeveel leerlingen jaarlijks onze school verlaten en waar
zij naar toe gaan (www.ammanschool.nl/onze-school/werkwijze/kwaliteit).

Overgang naar het voortgezet onderwijs

Leerlingen die in een schooljaar vóór 1 oktober 12 jaar worden, krijgen een
eindonderzoek. De resultaten van dit onderzoek, de resultaten op andere toetsen
en de ontwikkeling als persoon, samen met de wensen van de leerling en de
ouders, vormen het advies voor het vervolgonderwijs.
Meestal geven wij één van onderstaande adviezen:

• Praktijkonderwijs
• Vmbo (beroepsgericht / kaderberoepsgericht)
• Onderwijs op voortgezet speciaal onderwijs (bijvoorbeeld Auris College
Overgang naar een andere school
Als de taalontwikkelingsstoornis van de leerling zo ver is verbeterd dat een
intensief arrangement niet meer nodig is, gaat de leerling naar een andere vorm
van onderwijs. Dit kan het reguliere basisonderwijs (bao), het speciaal
basisonderwijs (sbo) of een school voor speciaal onderwijs voor kinderen met
een andere soort problematiek.
Wanneer een leerling overstapt vinden we het belangrijk dat er nog begeleiding
is voor de leerling en/of de nieuwe school. Deze begeleiding wordt verzorgd door
de Ambulante Dienst van Auris.
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•

Rotterdam)
Nog 1 jaar speciaal onderwijs (blijven op de Ammanschool)
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Praktische informatie
Op onze website (www.ammanschool.nl/onze-school/praktische-informatie)
vindt u praktische informatie over de volgende onderwerpen.

• Bereikbaarheid van de ouders
• Vervoer van en naar school
• Vrijwillige ouderbijdrage
• Ouders actief
• Schoolfotograaf
• Overblijven
• Aanspreken van de medewerker
• Verjaardag
• School op SEEF
• Leerling dossier
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Afspraken en regels
Op school zijn dagelijks veel verschillende medewerkers en leerlingen aanwezig.
Allen met hun eigen persoonlijkheid. Om alles soepel te laten verlopen, zijn
afspraken en regels nodig. De volgende afspraken en regels vindt u op onze
website (www.ammanschool.nl/onze-school/afspraken-en-regels).

• Onze gedragsregels
• Toedienen medicatie
• Schorsing of verwijdering
• Ziekmelden en afmelden
• Verlof aanvragen
• Sociale veiligheid en pestprotocol
• Klachtenregeling en vertrouwenspersonen
• Mobieltjes
• Rookbeleid
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Terugblik op schoolontwikkelingen 2021-2022
Afgelopen schooljaar is wederom een bewogen jaar geweest door Corona, deze
keer door het ziek worden van vele teamleden en leerlingen. Helaas voor een
aantal ook met langdurige gevolgen.
Gelukkig waren we allemaal heel handig geworden in thuisonderwijs en les op
afstand. Echter is het ook voorgekomen dat ook dat niet mogelijk was.
Daarnaast waren we een lange tijd weer afhankelijk van pen en papier, omdat
door een hack we geen computers of touchscreens konden gebruiken.
Vanaf maart kon er gelukkig steeds meer en was er regelmaat. Ook konden we
weer meer ouders in school verwelkomen.
We hebben gezien dat fysiek onderwijs en logopedische behandeling er zeker
toe doen. De resultaten van de leerlingen zijn zichtbaar beter geworden ten
opzichte van het vorige schooljaar.
De extra gelden vanuit NPO (Nationaal Programma Onderwijs) hebben hier zeker
in bij gedragen. We hebben hierdoor extra mensen kunnen aannemen, waardoor
we intensief aan de slag konden met auditieve training, extra logopedie en
begrijpend lezen.
De nieuwe methode voor crea; Creëer en Leer, biedt ons veel mooie, leuke en
inspirerende ideeën. We merken ook dat de leerlingen het heel leuk vinden.
Vanuit de standaarden die binnen Auris zijn ontwikkeld voor een eenduidige lijn
en aanpak voor leerlingen met een TOS, hebben we dit jaar de standaarden
Leren Leren, spelling en rekentaal aangepakt. De standaarden zijn onze
kwaliteitskaarten van ons onderwijs.
De rode draad door de hele school was dit afgelopen jaar wel verder
implementeren van Motiverend Lezen, Sociaal emotioneel leren met Kwink en
het volmaken van de leerroutekaarten.
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Als team hebben we ons geschoold in Thinking for Learning om meer toekomst
gericht te gaan werken. Hier gaan we in het volgende jaar ook mee verder.
Het nieuwe leerling administratiesysteem ParnasSys krijgen we langzaamaan in
onze vingers.
Het wederom in een nieuw format het OPP en de handelingsplannen zetten, kost
ons nog veel tijd. De inhoud van het OPP en het handelingsdeel hebben we sterk
verbeterd en is nu duidelijk.

Schoolverlaters Auris Ammanschool
In het schooljaar 2020-2021 hebben 28 leerlingen de Auris Ammanschool
verlaten. Hiervan zijn 15 tussentijdse schoolverlaters. Na groep 8 zijn er 13
leerlingen uitgestroomd (einschoolverlaters). Waar zijn de leerlingen naar
toegegaan?
eind uitstroom
naar (aantallen)

2018-2019

VSO arbeidsgericht/

2019-2020

2020-2021

0

3

0

VSO vmbo BBL/KBL

1

1

3

VSO vmbo GT/TL

1

0

0

Praktijkonderwijs

5

4

5

vmbo BBL/KBL

7

5

5

vmbo GT/TL

1

0

0

Havo

0

1

0

Totaal

15

14

13

praktijkgericht (PrO)

(PrO)

We streven naar een optimale passende uitplaatsing van onze
eindschoolverlaters. In schooljaar 2020-2021 zijn 62% van de leerlingen is naar
een richting van het vmbo gegaan. 39% van de leerlingen ging naar het
praktijkonderwijs. We zijn erg positief over de passende onderwijsplekken die
zijn gerealiseerd.
Tussentijdse
uitstroom naar
(aantallen)

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Basisonderwijs

11

9

7

Speciaal

5

8

4

basisonderwijs
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Tussentijdse
uitstroom naar
(aantallen)

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Speciaal onderwijs

4

2

4

Totaal

20

19

15

In het schooljaar 2020-2021 is van de tussentijdse uitstroom 47% van de
leerlingen naar regulier onderwijs en 27% naar het speciaal basisonderwijs
uitgestroomd.
Bestendiging
Als leerlingen onze school verlaten, zowel tussentijds of als eindschoolverlater,
houden wij gedurende twee jaar bij of de leerlingen nog op het type onderwijs
zitten waarvoor gekozen is. Dit noemen we bestediging. Als er sprake is van een
wijziging in het onderwijstype bij een leerling onderzoeken we de oorzaak. We
streven een hoog percentage van bestendiging na.
Bestendiging
(aantallen en
percentage)

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Bestendigd

21 (91%)

33 (97%)

26 (79%)

Niet bestendigd

1 (4%)

0 (0%)

7 (21%)

Onbekend

1 (4%)

1 (3%)

0 (0%)

Totaal

23 (100%)

34 (100%)

33 (100%)

Van de leerlingen die in het schooljaar 2019-2020 uitgestroomd zijn is er bij 26
(79%) leerlingen sprake van bestendiging: de leerlingen zitten nog steeds op het
type onderwijs waarvoor is gekozen.

Schoolontwikkelingen 2022-2023
De Ammanschool is een school die in ontwikkeling blijft en onderdeel is van
Auris die zichzelf ook ziet als een lerende organisatie.
We willen kwaliteit, vernieuwen op wat we aan het doen zijn en meegaan in de
tijd.
In het komende schooljaar gaan we ons vanuit het vierjarig schoolplan richten
op verschillende aspecten, maar zeker zorgen dat ontwikkeling geborgd worden
en ons richten op doelen voor een nieuw te maken schoolplan.
De belangrijkste aspecten vindt u hieronder.
Vanuit onze herziene visie hebben we eerder al keuzes gemaakt voor een aantal
vernieuwingen die komend jaar verder worden geïmplementeerd of ingezet.
Doelstellingen zijn verkleind of bij gesteld, maar er zijn ook nieuwe aspecten bij
gekomen.

• ICT fundament; veiligere en modernere ICT omgeving
• ParnasSys; verdere mogelijkheden van het systeem doorvoeren
• aandacht voor de veiligheid op het schoolplein en doorgaande lijn sociaal
•

•
•
•
•
•

emotioneel leren met daarbij de aspecten die uit het recente
veiligheidsonderzoek zijn gekomen
kwaliteit binnen de organisatie door het uitwerken van vastgestelde
kwaliteitsstandaarden: specifieke aandacht voor lezen; de extra middelen en
methodieken, Leren Leren; executieve functies, borging van de verschillende
taakgerichte methodieken.
volgen van de kleuters met Mijn Kleutergroep.
Borging van taal, lezen en spelling methodieken die we in de afgelopen 3 jaar
hebben vernieuwd
verdere implementatie Metaal voor de bovenbouw en sociaalvaardig
communiceren vanaf groep 4
verdere scholing in Thinking for Learning (T4L); onderwijsvernieuwing gericht
op 21st century skills (21e eeuwse vaardigheden
implementeren van Creëer en Leer.
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De extra gelden die zijn vrij gemaakt voor het NPO (nieuw programma onderwijs)
om mee te ondersteunen in het onderwijs, zijn er in het komend jaar grotendeels
ook nog. De extra inzet op de rekenen, begrijpen lezen, Leren Leren, spelling en
auditieve trainingen kan hierdoor worden voortgezet.
Binnen Auris blijft het verbeteren van het OPP met het handelingsgedeelte een
terugkerend punt, maar nu nog vooral het plaatsen in het nieuwe systeem. De
leerroutekaarten voor elke leerling zijn in gebruik genomen, hierdoor worden de
doelen per leerling nog meer duidelijk en gaan dit jaar ook bij de gesprekken met
ouders ingezet worden.
Ook als team blijven we in ontwikkeling, dit schooljaar staat in het teken van ICT,
Thinking for Learning en kwaliteitsafstemming.

