Mededelingen van 3 november 2020
Agenda
Vrijdag 4 december
Donderdag 17 december
Vrijdag 18 december t/m vr 1 januari
Maandag 4 januari 2021

Sinterklaasviering, alle kinderen zijn om 12:30 uur vrij
Kerstontbijt
Kerstvakantie
1e schooldag in het nieuwe jaar

Corona-update
Wanneer u of uw kind positief getest is op
corona, wilt u dit dat zo spoedig mogelijk
doorgeven aan de leerkracht of de
administratie? Zo kunnen wij de richtlijnen
van de GGD volgen en de ouders van
klasgenoten op de juiste wijze informeren.
Zit uw kind thuis vanwege corona? Dan graag
contact opnemen met de leerkracht per mail,
zodat er iets geregeld kan worden met
betrekking tot de lesstof.
Bestaande activiteiten met leerlingen buiten
school gaan door, nieuwe activiteiten
voorlopig niet.
Oudergesprekken / ouderbijeenkomsten
Voorlopig voeren wij alle oudergesprekken via
het Teams-account van uw kind. Wilt u dit
gesprek op een rustige plek voeren? Dank.
Alleen bij uitzondering zal de leerkracht van
uw kind u uitnodigen voor een gesprek op
school. Wanneer u het wachtwoord voor
Teams niet meer weet, kunt u een mailtje
sturen naar Marjon, zij zorgt dan voor een
nieuw wachtwoord.
Mondmaskers
Externe personen die incidenteel op school
zijn, vragen wij een mondneusmasker te
dragen. Wij voeren een strikt beleid met
betrekking tot het toepassen van de
gezondheidscheck, hygiënemaatregelen en de
1,5 meter afstand.
Algemeen
Inschrijven broertjes en zusjes
We krijgen al veel aanmeldingen van nieuwe
kleuters binnen voor de komende schooljaren.
Denkt u eraan uw jongste baby/peuter in te
schrijven. Alleen bij tijdige aanmelding kunnen

wij een plaatsje garanderen! Voor
aanmeldingsformulieren kunt u een mail
sturen naar marjon@bms-school.nl
Inspectie
Vrijdag 9 oktober vond er online een compact
inspectiebezoek plaats op de BMS. De
inspecteur heeft twee uur gesproken met
Josine (intern begeleider), Astrid (directeur)
en Reuben (voorzitter bestuur) over de
onderwijskwaliteit en de ambities van de BMS.
De inspecteur heeft geoordeeld dat er geen
risico’s te verwachten zijn op de BMS. Het
reguliere inspectiebezoek is hierdoor
uitgesteld naar volgend schooljaar.
Achter deze Mededelingen vindt u het
Inspectierapport.
Sinterklaas
Dat vieren wij, zoals altijd, maar dit jaar
zonder ontvangst op het schoolplein. Ook is er
geen Sinterklaasvoorstelling op school voor
Onder- en Middenbouw. De kinderen maken
er in de klassen een leuke ochtend van. De
Bovenbouwkinderen vieren het
Sinterklaasfeest weer met het maken van
surprises.
Kerstontbijt
Dit jaar vieren we kerstfeest op school met
een kerstontbijt. Op deze manier hebben wij
minder hulp nodig en kunnen we er net zo’n
gezellig feest van maken.
De kinderen worden die dag gewoon om 8:30
uur op school verwacht.
U krijgt binnenkort meer informatie over het
kerstonbijt via de leerkrachten.

Sint Maarten 11 november / Ouder- en Kindteams Amsterdam
Onderstaand berichten ontvingen wij met het verzoek deze te verspreiden onder de ouders:

Dringende oproep: ga niet langs de deuren met Halloween en Sint-Maarten
In griezelkostuum of met een lampion langs de deuren lopen? Doe het dit jaar niet. De regio AmsterdamAmstelland bevindt zich in het hoogste risiconiveau en het aantal besmettingen neemt nog steeds toe. De
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland roept daarom op om geen Halloween (31 oktober) en Sint-Maarten (11
november) te vieren op straat.
Tijdens deze feestdagen komen mensen samen, wat kan zorgen voor meer kans op verspreiding van het virus.
Het is juist nu extra belangrijk om ons allemaal aan de maatregelen te houden om het aantal besmettingen
onder controle te krijgen. Als we nu onze sociale contacten en het aantal bewegingen in straten en buurten
beperken, kunnen we volgend jaar Halloween en Sint-Maarten weer samen vieren.
De Veiligheidsregio raadt ouders daarom ten zeerste af om met hun kind(eren) tijdens Halloween en SintMaarten langs de deuren te lopen en samengestelde groepen van ouders en kinderen te vormen. Ouders zijn
uiteraard zelf verantwoordelijk om een afweging te maken. Daarnaast staat het scholen en kinderdagverblijven
natuurlijk vrij om, binnen de klas of de groep, activiteiten voor kinderen rondom Halloween en Sint-Maarten te
organiseren.
---------------------------------------------------------------------------------------Ouder- en Kindteam op de basisschool
Heb je vragen over de opvoeding of het opgroeien van je kind?
Of heb je zorgen over de situatie thuis of op school? In
Amsterdam is aan iedere school een Ouder- en Kindteam verbonden. Hier kan je altijd terecht. De
professionals van het Ouder- en Kindteam zijn onafhankelijk van school. Afspreken kan op school, in de
wijk of thuis.
Vragen kunnen gaan over je kind (bijvoorbeeld eten, slapen, pesten, druk of juist teruggetrokken), de
gezinssituatie (denk aan ruzie, scheiding, verlies) of ouderproblematiek zoals verslaving. Willeke Beumer is de
ouder- en kindadviseur van deze school en de contactpersoon van het Ouder- en Kindteam Buitenveldert &
Zuidas. Samen met haar kan je kijken wat er speelt en wat bij jullie past. Wil je alleen wat informatie en advies?
Gesprekken of begeleiding van de jeugdpsycholoog, jeugdarts of jeugdverpleegkundige? Misschien een
training voor kind of ouder? Bespreek het samen.
Je kan zelf rechtstreeks contact opnemen met Willeke Beumer op 0617591514 of via
w.beumer@oktamsterdam.nl.
Altijd welkom
Je kan ook langsgaan bij het Ouder- en Kindteam in jouw wijk. Lees meer op oktamsterdam.nl. Hier kan je ook
(anoniem) chatten, het adres opzoeken van het team in jouw wijk en de gegevens van de ouder- en
kindadviseur op school. Je bent welkom!

Stichting De
Buitenveldertse
Montessorischool

Onderzoek bestuur en scholen Compacte variant

Datum vaststelling: 13 oktober 2020
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1 . Inleiding
Op 9 oktober 2020 hebben wij een compacte variant van het
vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij Stichting De Buitenveldertse
Montessorischool.
Stichting De Buitenveldertse Montessorischool zou voor 1 augustus
2021 in aanmerking komen voor een regulier vierjaarlijks onderzoek
bestuur en school. Vanwege COVID-19 hebben we echter het aantal
reguliere vierjaarlijkse onderzoeken op locatie beperkt. Op basis van
een analyse van de beschikbare informatie hebben we het onderzoek
bij de BMS beperkt tot een prestatieanalyse en een gesprek met het
bestuur en directie.
Tijdens het gesprek heeft het bestuur toegelicht hoe de
onderwijskwaliteit op de scholen wordt gevolgd en indien nodig
wordt verbeterd. Ook spraken we over de professionele ontwikkeling
van het bestuur en het scheiden van toezicht en bestuur.
Daarnaast hebben wij met het bestuur en directie gekeken naar de
actuele ontwikkelingen in het onderwijs op de school. Hierbij kwamen
de ambities op het gebied van de opbrengsten van het onderwijs en
de ontwikkeling van het onderwijsconcept ter sprake.
Verder spraken we over hoe het bestuur en de directie de afgelopen
periode hebben ervaren en hoe het verzorgen van afstandsonderwijs
en de (gedeeltelijke) terugkeer van de leerlingen is gegaan.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK | COMPACTE VARIANT

3/5

2 . Conclusie
Tijdens het onderzoek hebben we samen met het bestuur en directie
geconcludeerd dat er geen indicaties van risico’s zijn bij het bestuur en
de onderliggende school die een regulier vierjaarlijks onderzoek in het
schooljaar 2020/2021 noodzakelijk maken. Het regulier vierjaarlijks
onderzoek zal daarom op een later tijdstip plaatsvinden, in principe in
schooljaar 2021/2022.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

