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1. Inleiding  

 
 
Dit jaarverslag geeft weer waar de Olympiaschool het afgelopen jaar mee bezig is 
geweest. 
Het verslag is bestemd voor collega’s, ouders, bestuur, onderwijsinspectie en ieder ander 
die geïnteresseerd is. 
Het jaarverslag is geschreven door Marjan de Smit, directeur van de school en wordt 
besproken met de Medezeggenschapsraad en na vaststelling op de website van de school 
gepubliceerd. 
 
 
 

2. Context en kengetallen 
 
Context 
De school heeft een goed jaar gehad. Schoolbreed is gestart met het geven van Engelse 
les. Het onderzoekend leren is vanaf groep 3 t/m 8 gestart met behulp van WO-los 
(wereldoriëntatie-leren door onderzoek en samenwerking), waarmee per twee leerjaren 
gewerkt is aan verschillende thema’s. De jaarlijkse projectmaand had als thema ‘Wij 
Amsterdammers’. De rijke diversiteit van de school stond centraal.  
De tweejarige scholenbeurs die we van de gemeente Amsterdam hadden ontvangen is dit 
jaar afgerond. We hebben een werkwijze, een signaleringsmethode en het team is 
geschoold op het gebied van meer- en hoogbegaafde kinderen. 
In februari is een tweede nieuwkomersklas gestart. 
 
Leerlingen 
Leerlingenaantallen 
In de tabel hieronder de leerlingenaantallen per 1 oktober van het betreffende schooljaar. 
2015-2016  2016-2017  2017-2018 
263  292  302 
Analyse 
We zien weer een toename van het aantal leerlingen tussen 1 oktober 2016 en 1 oktober 
2017. Inmiddels is het leerlingenaantal aan het einde van dit schooljaar gestegen naar 334 
leerlingen. 
We merken, net als vorig jaar, dat er enkele gezinnen verhuizen, naar IJburg, Amstelveen of 
buiten Amsterdam. De school heeft een betere naam gekregen dan een aantal jaren 
geleden, waardoor er eigenlijk geen kinderen tussentijds overstappen naar een andere 
school uit onvrede (dit schooljaar betrof het één kind). Voor zij-instroom naar onze school 
hebben we in sommige leerjaren een kleine wachtlijst.   
Inschrijvingen in schooljaar: 108  
Reguliere instroom 4-jarigen: 40 
Zij-instroom ballet: 20 
Zij-instroom overig: 48 
Uitschrijvingen in schooljaar: 79 

● Reguliere uitstroom VO: 51.  
Zij –uitstroom verhuizingen: 10 
Zij-uitstroom anders (keuze andere (internationale of stam-) school, dichter bij huis,): 17 
Zij-uitstroom verwijzing S(B)O: 1 
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Gegevens gewichten leerlingen  
Peildatum  0,3  1,2  Totaal aantal leerlingen 
1/10/2014  5  13  290 
1/10/2015  5  11  263 
1/10/2016  6  7  292 
1/10/2017  4  8  302 
 
 
Analyse 
In de afgelopen jaren zien we een terugloop van het aantal gewichtenleerlingen. Er is 
sprake van een relatief hoog gemiddeld opleidingsniveau van de ouders. Qua 
opleidingsniveau zien we geen verschillen tussen de hoofdlocatie en de ballet. 

Personeel 
Er zijn 24 leerkrachten in dienst, die op 5 na, allemaal parttime in dienst zijn (14,8 FTE). 
Er is 1 parttime IB’er in dienst (0,8 FTE) en 1 fulltime directeur. 
Er is een aantal OOP’ers (OnderwijsOndersteunend Personeel) in dienst voor 3,2 FTE. Dit 
betreft managementondersteuning, conciërge, TSO-coördinatie en 
onderwijsondersteuning. 
Leeftijdscategorie  Vrouw  Man  Totaal 
15 tot 25 jaar  1  0  1 
25 tot 35 jaar  6  0  6 
35 tot 45 jaar  7  3  10 
45 tot 55 jaar  5  1  6 
55 tot 65 jaar  5  2  7 
65+ jaar  0  0  0 
Totaal  24  6  30 
 
Er is een evenwichtige verdeling in leeftijd onder het personeel. Ook de verdeling starters en 
ervaren personeel is in evenwicht. 

 

3.Evaluatie afgelopen jaarplan 
In schema:  
Doel  Status  Toelichting 
Borgen en verfijnen 
werkwijze rekenen/taal 
kleuters 

loopt  Het afstemmen van de 
werkwijze op de populatie is 
een continu proces. 

Borgen en verfijnen 
taal/spelling 3 t/m 8 

loopt  Met name op het gebied 
van spelling is aanscherping 
nog nodig 

Implementeren en borgen 
nieuwe taalmethode 
‘Taalactief’ en afstemmen 
op leerlingpopulatie 

afgerond  Het borgen van de 
taalmethode is afgerond, 
nu we ook het aanbod voor 
woordenschat hebben 
afgestemd op de populatie. 

Borgen en uitbreiden 
pedagogisch-didactisch 
handelen (focus op 
leerkrachtvaardigheden bij 
onderzoekend leren) 

Basis is op orde.   Leerkrachtvaardigheden bij 
onderzoekend leren is in 
gang, maar zeker nog niet 
afgerond. 
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Uitvoeren plan educatief 
partnerschap 

Loopt  Volgens plan. 
Aandachtspunt blijft de 
afstemming 
aanbod/opkomst ouders. 

Vormgeven onderwijs aan 
begaafde kinderen 
(scholenbeurs) 

afgerond  De tweejarige scholenbeurs 
is afgerond.  

Leerstofaanbod begrijpend 
lezen/luisteren afstemmen 
op leerlingpopulatie 

loopt  Het aanbieden van de 
leesstrategieën wordt 
schoolbreed op dezelfde 
manier gedaan. Jaarlijks is 
er lesbezoek.  

Start methode WO-los voor 
onderzoekend leren 

loopt  Er is een start gemaakt met 
een schoolbrede werkwijze. 
Komend jaar gaan we 
hiermee door. 

Aanbod Engels van groep 1 
t/m 8 starten 

loopt  In alle groepen wordt Engels 
gegeven. 

 
 
 

4. Opbrengsten van de basisvakken 
 

Vooraf 
Het stellen van doelen per kind voor de basisvakken, door iedere leerkracht, 
wordt door de leerkrachten als arbeidsintensief beoordeeld en weinig zinvol.  
Het samen 2 x per jaar kritisch bespreken van de opbrengsten, wordt als heel 
zinvol gezien. We spreken naar aanleiding van deze bijeenkomsten, steeds 
(zo nodig) interventies af voor de korte termijn of we komen tot nieuwe 
speerpunten voor het jaar erna.  
Zowel met collega’s van andere scholen, als in het IB-netwerk, is het goed 
afstemmen van het aanbod in relatie tot de opbrengsten onderwerp van 
gesprek. 
Zowel na de M-toetsen als na de E-toetsen is er een gezamenlijk 
teamstudiemoment, waarop schoolbreed de resultaten van alle basisvakken 
besproken worden. 

 
Rekenen 
We zijn op schoolniveau tevreden over de resultaten van rekenen, behalve in de groepen 3 
en 4 vinden we dat het beter kan. Er is een mooie groei te zien tussen de M- en de 
E-toetsen, maar over het geheel genomen kan het in die klassen beter. Opvallend is dat de 
nieuwe LVS-toetsen minder goed aansluiten bij onze rekenmethode. Er is een groot verschil 
in resultaten tussen methodetoetsen en methode-onafhankelijke toetsen. In de 
combinatiegroep 5/6 is gewerkt met ‘Met sprongen vooruit’, een methode waarbij 
leerkrachten enerzijds werken met de rekenleerlijnen in kleine tussenstapjes, dat het begrip 
bij kinderen verhoogt, anderzijds leren kinderen door te bewegen en veel zelf te 
produceren. Hier zouden we schoolbreed mee kunnen werken. Verder gaan we volgend 
jaar meer inzetten op extra inoefening met behulp van chromebooks en oriënteren op een 
nieuwe rekenmethode. 
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Technisch Lezen op basis van DMT (drie-minuten-toets) 
Bij technisch lezen op basis van de DMT scoort de Olympia schoolbreed ruim boven het 
landelijk gemiddelde. De leerlingen met een onvoldoende score (D/E) liggen onder het 
landelijk gemiddelde (is kleiner dan 25%.).  
Het verfijnen en uitdagender maken van het aanbod, met name ook voor de kinderen die 
bovengemiddeld scoren, heeft zijn vruchten heeft afgeworpen. De vraag rijst of er in 
sommige leerjaren al gewerkt moet gaan worden met de stof van een jaar hoger. 
Ook de afstemming van  het aanbod voor de risicolezers werkt goed.  School biedt 
structureel een  leesaanbod t/m zorgniveau 3 (volgens het dyslexieprotocol).  
 
Begrijpend Lezen  
De resultaten op het gebied van begrijpend lezen zijn in orde. Er is meer aandacht voor de 
woordenschat. De leertijd voor het vak is uitgebreid in alle groepen. Het valt op dat in 
groep 3 het begrijpend lezen lastig is. De instroom van niet-Nederlandstalige kinderen vanaf 
de onderbouw betekent dat we alert moeten zijn op ons aanbod. Voor het begrijpend 
lezen kunnen we ook uitbreiden met Engelstalige teksten.  
Voor de leerkrachten blijft het goed volgen van de methode belangrijk. Het ontwikkelteam 
begrijpend lezen doet klassenbezoeken met kijkwijzers om ook hier de basis op orde te 
houden. 
 
Spelling 
We zijn tevreden over de resultaten van spelling. In alle klassen wordt boven het landelijk 
gemiddelde gescoord. Opvallend is dat in de middenbouw er een enorme groei is geweest 
tussen de M- en de E-toetsen. Dit is te danken aan het uitbreiden van de leertijd voor 
spelling en de focus op het aanleren van de categorieën. Een dagelijks dictee en 
regelmatig ook bij andere talige vakken aandacht voor spelling, werpt zijn vruchten af. 

 

Uitstroom VO  afgelopen vier schooljaren  
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landelijke norm 
 
De uitstroom HAVO/VWO  is 78 % in schooljaar 2017-2018. Dit is veel hoger dan de landelijke 
norm. Er is een stijgende lijn  in het percentage leerlingen met havo t/m  vwo-advies.   De 
school bekijkt de resultaten schoolbreed en per afdeling (hoofdlocatie en de balletafdeling 
apart).   
 
Eindopbrengsten  afgelopen drie schooljaren en heroverwegingen  
  aantal 

deelnemen
de kinderen 

Score 
balletafdelin
g 

Score 
hoofdlocatie 

Score totaal 
Olympiascho
ol 

Bovengrens 
Inspectie 

Landelijke 
gemiddelde 

Ondergrens 
inspectie 

2016  37  538,6   537,3   538,0  538.3  534.9  532.4 
2017  37  540,2  539,8  540    535,6   
2018  50      536,6    534,9   
 
 
We zijn redelijk tevreden over de gehele score van de Olympiaschool. Die score ligt schoolbreed 
boven het landelijk gemiddelde. Alle kinderen die hebben deelgenomen hebben de digitale 
adaptieve eindtoets gemaakt. Landelijk heeft deze digitale eindtoets 5 punten lager gescoord dan 
de papieren eindtoets. Vier kinderen in groep 8 hebben een ontheffing voor de eindtoets, dwz hun 
toets telt niet mee voor de schoolscore. Dit jaar betrof dat in alle gevallen kinderen die korter dan 4 
jaar in Nederland wonen. We zullen een analyse maken van de scores, onderverdeeld in 
balletafdeling en hoofdlocatie. Die gegevens zijn op dit moment nog niet voorhanden. 
 
Naar aanleiding van de behaalde score op de eindcito, zijn er 4 kinderen die hoger scoren dan 
passend bij het schooladvies.  Alles overwegende hebben we uiteindelijk bij alle vier kinderen het 
advies naar boven bijgesteld. Dit betekende in één geval dat er ook een andere school voor VO 
gekozen werd. 
 
 
Aantal leerlingen groep 8  50 

Aantal deelnemers eindtoets  50 

Aantal ontheffingen  4 

Aantal heroverwegingen  4 

Aantal bijgestelde adviezen  4 
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5. Passend onderwijs 
 
School heeft ook dit jaar , in het kader van kwaliteitszorg, de kwaliteit van het 
pedagogisch-didactisch handelen gemonitord en beoordeeld.  

Door middel van twee rondes klassenbezoeken in november en in maart/april, is het 
pedagogisch-didactisch handelen schoolbreed in kaart gebracht aan de hand van de 
kijkwijzer. Iedere leerkracht heeft een gesprek gehad naar aanleiding van het lesbezoek. 
Daarvan is verslag gemaakt, met daarin ontwikkelpunten voor de volgende periode. Over 
het geheel genomen is de basis op orde.   

Alle kinderen met specifieke onderwijsbehoefte zijn goed in kaart.  Groeidocumenten, 
ontwikkelingsperspectieven (OPP’s) voor kinderen die op bepaalde vakgebieden het eind 
groep 8-niveau niet gaan halen en handelingsplannen zijn opgesteld en worden 
systematisch geëvalueerd en besproken met ouders.  
De ondersteuning buiten de klas wordt twee keer per jaar in een schema opgesteld en 
uitgevoerd.  

School heeft extra ondersteuning voor kinderen op het gebied van rekenen, spelling, 
begrijpend lezen en uitdagend aanbod. Ook voor kleuters is extra ondersteuning op het 
gebied van beginnende geletterdheid en beginnende gecijferdheid. Voor de 
niet-Nederlandstalige kleuters is een extra aanbod voor woordenschat. Daarnaast is er voor 
de nieuwkomers vanaf 6 jaar in de nieuwkomersklassen een extra aanbod op gebied van 
woordenschat en lezen. 

Het Schoolondersteuningsprofiel is tussentijds bijgewerkt in december 2017 en wordt jaarlijks 
in december opnieuw bijgewerkt. 

Samenwerking met externen:  

Vanuit het Ouder en Kind Centrum werken we samen met Ouder en Kind Adviseur Wilma 
van Grinsven. Zij is onafhankelijk en kan ondersteuning bieden aan ouders en kinderen of 
verzorgt aanvragen van externe ondersteuning. 

We werken samen met Bureau Chinski. Zij verzorgen, indien nodig, onderzoeken. Daarnaast 
maken we gebruik van het aanbod wat ondersteuning betreft voor rekenen, dyslexie 
training, individuele begeleiding op sociaal emotioneel gebied. 

Er zijn leerlingen die een training volgen bij SEMMI. In de vorm van psychomotorische 
therapie. Dit gebeurt in groepjes en individueel. 

Er is nauwe samenwerking met de GGD. 5- en 10-jarigen worden ieder jaar opgeroepen 
voor onderzoek. Er is een screening voor oudste kleuters door de logopediste van de GGD. 

De schooltandarts komt voor de leerlingen die geen tandarts hebben. Hier zien we dat 
steeds meer leerlingen wel een eigen tandarts hebben. 

Het RID (Regionaal Instituut Dyslexie) verzorgt onderzoek bij leerlingen waarvan een 
vermoeden is van dyslexie. Bij ernstige dyslexie komt een leerling in aanmerking voor 
vergoede behandeling.  
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Vanuit het bestuur doen we mee aan het traject Gymmermansoog. De gymleerkracht 
neemt bepaalde testen af waarmee eventuele afwijkingen in groei en ontwikkeling van 
motorische vaardigheden vroeg gesignaleerd worden. We richten ons dit jaar op groep 3. 
Wanneer een leerling opvalt, worden ouders uitgenodigd en wordt de ouders gevraagd 
hun kind door de Jeugdarts van de GGD te laten onderzoeken. 

Gerealiseerde extra ondersteuning 
School heeft een aantal leerlingen die in aanmerking komen voor een Groeidocument/OPP 
(ontwikkelingsperspectief) of een OPP hebben. Dit zijn leerlingen die een achterstand 
hebben op een bepaald gebied. 
Groep 1B  2 leerlingen van de 25 ≈ 8% 
Groep 2A 1 leerling van de 26 ≈ 3,8% 
Groep 4 2 leerlingen van de 29 ≈ 3,8% 
Groep 5 2 leerlingen van de 25 ≈ 8% 
Groep 5 van ⅚ 1 leerling van de 22 ≈ 4,5% 
Groep 6 5  leerlingen van de 27 ≈ 18,5% 
 
Dit betekent dat in deze groepen sprake is van 4 niveaus in de groep. Daarnaast zijn er 
inmiddels twaalf kinderen vanuit de nieuwkomersklas doorgestroomd naar een reguliere 
klas. Ook voor deze kinderen geldt dat zij nog niet ‘bij’ zijn op het niveau van de groep. 
 
Ook is er extra ondersteuning voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. In de 
reguliere klassen wordt ‘aan de bovenkant’ veel geboden, omdat onze populatie daarom 
vraagt. Daarnaast is er op één dag in de week het zgn. Studielab, waar kinderen met een 
leerkracht aan de gang gaan met uitdagende opdrachten, waar zij in de rest van de week 
in de klas aan verder werken. 
Het gaat hier om kinderen uit de groepen 3 t/m 8. 
 
Diagnoses en gedrag 
Er zijn 13 leerlingen met diagnoses,  gedragsproblemen  en/of multi-problemen. 
Dit is 4,3 % van het  totaal aantal leerlingen  
Deze kinderen zijn voldoende in beeld, samenwerking met externe instanties en ouders 
verloopt in alle gevallen voorspoedig. 
Van twee leerlingen is het Groeidocument ingediend bij het SWV. We zijn in afwachting van 
een advies voor plaatsing op het S(B)O. Voor drie leerlingen wordt het groeidocument 
aangemaakt. 
 
Activiteiten  
Het aanbod tot en met zorgniveau 3 van het dyslexieprotocol is geborgd in werkwijze en 
het aanbod technisch lezen. Er zijn 3 leerlingen die getraind worden bij het RID en 1 leerling 
door Bureau Chinski. 
 
Dyslexie 
Er zijn op school 10 leerlingen met een dyslexieverklaring of een vermoeden van dyslexie.  
Dit is 3,3%  van de leerling populatie. Dit percentage ligt op het landelijk gemiddelde.  
Opvallend is dat een derde van deze kinderen op de vooropleiding van de 
balletacademie zitten. 
 
IQ op basis van onderzoek 
Er zijn op school 12 leerlingen met een laag/beneden gemiddelde intelligentie.  
Dit is 3,9% van het totale leerlingenaantal. 
Over het algemeen zijn dit de leerlingen met een OPP/Groeidocument.  
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Ingezette procedures  zijn voortgezet en er is gezorgd  voor goede evaluaties en 
betrokkenheid van ouders.  De bovenschoolse adviseur passend onderwijs wordt eventueel 
gevraagd om deel te nemen aan gesprekken met ouders. Zij krijgt een deellink wanneer er 
een Groeidocument wordt ingediend.    
 
MB/HB 
Op school zijn 5 leerlingen gediagnosticeerd MB/HB en 10 leerlingen met mogelijk MB/HB. 
Dit is 4,9% van het totale leerlingenaantal. 
Het afstemmen van het leerstofaanbod op het gebied van rekenen, taal en technisch 
lezen met een meer verrijkt aanbod is gerealiseerd.  
Het beleid opstellen op het gebied van MB/HB is afgerond. Ook krijgen deze kinderen een 
extra aanbod van een leerkracht hier op school, als zij niet al een dag in de week naar de 
Day A Weekschool gaan. 
 
Verantwoording  extra arrangement  
Op school hebben 9 leerlingen een extra arrangement met ingekochte hulp (van bureau 
Chinski)  buiten de klas. 
 
Dit is 3% van het totale leerlingen aantal. Dit percentage ligt net binnen de landelijke norm 
van 2-3%.  
Deze leerlingen zijn voldoende in beeld en voor  hen is een groeidocument opgesteld of 
een plan van aanpak binnen de werkwijze van de groep.  Met ouders , externen en school 
wordt de voortgang regelmatig besproken.  
De geboden ondersteuning heeft het gewenste effect gehad, zie hiervoor de evaluaties in 
groeidocumenten.  
 
School heeft nader bepaald  welke kinderen in aanmerking komen voor hulp buiten de klas 
en waar het tot de basiszorg behoort  (OPP + Zorgniveau 3 technisch lezen; individuele 
handelingsplannen)  Voor deze hulp  is de onderwijsassistent  ingezet.  Zorgniveau 2 wordt 
met hulp van leesouders vormgegeven. 
 
Ondersteuning van Chinski is voornamelijk ingezet voor extra ondersteuning van het 
rekenonderwijs in de groepen 5 en 6 en voor een leerling in groep 7.  
 
De intern begeleider heeft  8 weken gewerkt met een leerling met Jungle Memory, een 
programma om het werkgeheugen te trainen. 
 
Crisissituaties/ thuiszitters/noodprocedures 
In dit schooljaar is er een leerling, die, in afwachting van een plek op een SBO-school vanaf 
start volgend schooljaar, in het tweede deel van het jaar een gedeelte van de week thuis 
gebleven (in overleg met ouders).  

Twee kinderen die net gestart zijn in groep 1, komen alleen de ochtenden naar school, 
omdat school deels handelingsverlegen is. Voor beide kinderen zijn groeidocumenten 
opgesteld en voor een van de twee wordt een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd 
bij het samenwerkingsverband.  

Voor een leerling wordt een plan opgesteld hoe deze de laatste drie maandagen van het 
schooljaar op een goede manier onderwijs kan krijgen. Voor deze leerling wordt een 
Groeidocument aangemaakt. 
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Verwijzingen SBO –SO   
School heeft 2 toelaatbaarheidsverklaringen aangevraagd bij het samenwerkingsverband. 
We zijn nog in afwachting van de Toelaatbaarheidsverklaringen. Voor drie andere 
leerlingen worden Groeidocumenten opgesteld. 

 

6. Personeelsbeleid 
 
In- en uitstroom personeel 
Er is weinig verloop in personeel. Er vertrekken 2 collega’s aan het einde van het schooljaar 
(vroegpensioen (0,4 FTE) en werk gevonden dichter bij huis (0,6 FTE)). Ter vervanging is een 
nieuwe leerkracht aangetrokken voor 1 FTE. 
 
Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim op de Olympiaschool is niet hoog. Een leerkracht is vanaf oktober 2017 in 
de ziektewet. De verwachting is dat deze leerkracht aan het begin van het volgende 
schooljaar zal reïntegreren. 
Het ziekteverzuim op de Olympiaschool lag in dit schooljaar op 2,47% gemiddeld. 
Stichtingsbreed was het gemiddelde 6,62%. Landelijk is het verzuimpercentage rond de 6%. 
 
Scholing 
Er is dit jaar teamscholing geweest op het gebied van signalering/onderkenning van meer- 
en hoogbegaafde kinderen. Ook is er scholing geweest op het gebied van aanbod voor 
deze groep leerlingen. 

Een aantal collega’s maakt deel uit van een bovenschools netwerk, zoals het netwerk voor 
Interne begeleiders, netwerk kunst en cultuur, netwerk bewegingsonderwijs, 
directie-overleg. 

Diverse collega’s hebben een opleiding/cursus gedaan. Een opsomming: 
- cursus stagebegeleiding/mentorschap 
- cursus Met sprongen vooruit (rekenmethodiek) 
- cursus beeldcoach 
- winterschool wetenschapsknooppunt Onderzoekend leren 
- cursus ‘Taakspel’ 
- cursus ‘Computational thinking’ 
- cursus ukelele spelen (met het hele team) 
- cursus NT2 (Nederlands voor anderstaligen) 
- conferentie ’Down in de klas’ 

Een van de leerkrachten rondt dit jaar haar opleiding voor schooldirecteur af. De 
vakleerkracht Beeldende Vorming rondt een tweejarige Masteropleiding Kunsteducatie af.  

Gesprekkencyclus 
Dit schooljaar is er met alle collega’s een POPgesprek gevoerd en zijn er twee lesbezoeken 
geweest met een nagesprek.  De gesprekkencyclus is onderdeel van de cyclus van 
kwaliteitszorg. 
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7. Organisatie en management 
 
Vorig schooljaar hebben we besloten om te stoppen met de bouwcoördinatoren. Dit jaar 
hebben we voor het eerst op deze manier gewerkt.  
Aanvankelijk was het wennen voor de collega’s: het onderling afstemmen van een agenda 
voor de bouwvergadering, wie neemt het voortouw, omdat een tijd lang de 
bouwcoördinator hiervoor verantwoordelijk was. 
Toch heeft het goed uitgepakt. De lijnen zijn sowieso kort op de Olympiaschool.  
De werkwijze zal tijdens de laatste studiedag van dit schooljaar geëvalueerd worden en 
dan gaan we op de ingeslagen weg door. 
De leerkracht in opleiding tot directeur heeft zich een aantal vrijdagen beziggehouden met 
directietaken. Dit is goed bevallen en zal in het nieuwe jaar gecontinueerd worden. 
De samenwerking directie-IB gaat prima. Een keer in de twee weken is er formeel overleg, 
waarin de zorg en daarbij behorend beleid besproken wordt. Dit zal ook volgend jaar 
gecontinueerd worden. 
 
De team- en bouwvergaderingen, met voornamelijk onderwijsinhoudelijke onderwerpen en 
uitwisseling van good practices, werken goed. Deze vergaderingen vinden plaats op de 
maandag- , woensdag- en de donderdagmiddag, zodat de collega’s van de 
balletafdeling er altijd bij kunnen zijn. De bouwvergaderingen worden gezamenlijk 
voorbereid en afwisselend door een teamlid voorgezeten .De teamvergadering wordt 
geleid door de directeur. 
 
Daarnaast is er een overleg, waarbij de voorzitters van alle ontwikkelteams samen met de 
directeur, de voortgang op de verschillende beleidsterreinen bespreken. Dit overleg zal 
vanaf volgend jaar een nog prominentere rol in de school krijgen. Per keer (eenmaal per 
periode tussen de vakanties) wordt er een ‘foto’ van de school gemaakt en worden 
vervolgens lijnen uitgezet richting bouw- en teamvergaderingen. De basisvakken (rekenen, 
taal, lezen) zullen het belangrijkste onderwerp van deze overleggen zijn. 
 
Contacten met MR en OR zijn prima. Zeer actieve, betrokken geledingen, waarvan de 
voorzitters regelmatig overleggen.  Een speciale plaats neemt hier de balletafdeling in. Er is 
geen ouder die vast deel uitmaakt van bv. de MR. Op afroep en afspraak komt een 
afgevaardigde van de oudercommissie van de ballet bij de vergadering. Dit werkt tot nu 
toe goed. De directeur is gesprekspartner op afroep van beide geledingen. Zowel binnen 
MR en OR komen eind van dit schooljaar plaatsen voor ouders vacant. 
Daarnaast is er 6-wekelijks overleg tussen NBA en school, over de organisatie, specifieke 
leerlingen en rooster. Zo nodig vaker op afroep. 
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8. Financieel beleid 
 
De realisatie van de begroting van 2017 is als aparte bijlage toegevoegd aan dit 
jaarverslag.  
Het begrote tekort van 80.000 euro, is ingelopen en het jaar is afgesloten met een positief 
saldo van ruim 30.000 euro. Met name aan de inkomstenkant was te krap begroot. 
Voor het kalenderjaar 2018 is een sluitende begroting opgesteld.  
 

9. Huisvesting en ICT 
 
De schoonmaak blijft een voortdurende bron van zorg. Ongeveer 
tweemaandelijks is er een overleg met de leidinggevende van het 
schoonmaakbedrijf. Tussentijdse wisseling van schoonmaker heeft tot 
verslechtering geleid. De oude (vertrouwde) schoonmaker is weer 
terug, maar verbetering wordt niet geconstateerd. 

Met de start van de tweede nieuwkomersklas, een aantal zij-instromers 
en de grootte van de huidige klassen, is er halverwege het jaar een 
leerlingenstop ingesteld voor bijna alle groepen. De maximale 
groepsgrootte is getalsmatig 28 (op voorwaarde van werkbare 
groepsonderwijsbehoefte).  Er is aan het einde van het schooljaar een 
kleine wachtlijst voor zij-instromers. Uitbreiding van het aantal lokalen 
aan de Wodanstraat is het komende jaar (of 2 jaar) niet mogelijk, ivm 
tijdelijke huisvesting van een andere school. 

Op ICT-gebied merken we dat we als additioneel middel meer beroep 
doen op de laptops voor de kinderen. Het aantal laptops is dit jaar 
uitgebreid naar 85. Dit betekent dat er rond de 7 laptops per groep 
beschikbaar zijn (onderbouw uitgezonderd).  

Omdat er dit jaar geen ruimte was om nieuwe investeringen te doen 
voor ICT, is de wens van het team om vanuit de werkdrukmiddelen een 
aantal laptops voor de groepen aan te vullen tot plm. 15 per groep en 
een 15-tql tablets voor de onderbouw. 

Dit jaar is er een nieuwe server geïnstalleerd. De  WIFI-snelheid is nog 
een punt van aandacht en zorg. Dit wordt bovenschools opgepakt. 
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Tweemaal dit jaar hebben we met een langerdurende stroomstoring of 
internetstoring te maken gehad. Het blijkt dan hoezeer we inmiddels in 
ons onderwijs afhankelijk hiervan zijn.   

10. Resultaten uit WMK-PO 

Dit schooljaar zijn er 4 vragenlijsten uitgezet op school: 
1. Vragenlijst bovenschools ouders (alle ouders van de kinderen) 
2. Vragenlijst bovenschools medewerkers OOadA (alle personeel) 
3. Vragenlijst bovenschools sociale veiligheid kinderen (groepen 6 t/m 8) 
4. Vragenlijst TSO (alle kinderen die op school overblijven) 

 

1. Analyse van de vragenlijst ‘Ouders’, afgenomen april 2018 
Van de 266 respondenten (alle ouders van de oudste kinderen in het gezin) hebben 134 
mensen de vragenlijst ingevuld (=50%). Dit responspercentage wordt gewaardeerd als 
voldoende/goed.  

De norm voor de vragenlijst is op 3 gezet. Een sterk punt is een punt dat boven de 3,5 
scoort. Een punt dat onder de 3,0 scoort is een mogelijk verbeterpunt. 

De uitslag: 
Mijn kind gaat met plezier naar school 3,52 (g) 
Mijn kind voelt zich veilig op school 3,54 (g) 
Ik ben tevreden over de leerkracht(en) van mijn kind 3,33 (rv) 
Ik vind dat de leerkracht(en) voldoende biedt wat mijn kind nodig heeft 3,17 (v) 
De gesprekken met de leerkracht over de ontwikkeling van mijn kind 
zijn zinvol 3,32 (rv) 
De schoolrapporten geven een goed beeld van de ontwikkeling van mijn 
kind 3,30 (rv) 
Ik vind de manier waarop vanuit de school met ouders wordt  
gecommuniceerd voldoende (nieuwsbrief, website etc.) 3,32 (rv) 
Het is mij duidelijk wat de school wil verbeteren/veranderen 2,72 (m) 
De leerkracht(en) van mijn kind is/zijn toegankelijk als ik iets wil bespreken 3,52 (g) 
De schoolleiding is toegankelijk als ik iets wil bespreken 3,48 (rv) 
Het klaslokaal van mijn kind ziet er aantrekkelijk uit 3,37 (rv) 
Ik ben tevreden over de manier waarop de overblijf is geregeld op school 2,77 (m) 
Ik geef de school als rapportcijfer 7,8 
 
Analyse: 
Over het geheel genomen zijn we heel tevreden met de uitslag van de vragenlijst. Er zijn 
twee onderwerpen die aandacht behoeven. 
 
1.  Ouders waarderen de vraag ‘het is mij duidelijk wat de school wil 
verbeteren/veranderen’ met 2,72. Dat is een zwakke score. Ondanks wekelijkse nieuwsbrief 
en (aangekondigde) thema-avond (die door gebrek aan belangstelling niet doorging) en 
een matige opkomst bij de twee ‘Olympiacafé’s dit jaar, is het voor de school een 

13 
 



 
aandachtspunt om enerzijds ouders meer te betrekken bij de onderwijsontwikkelingen, 
maar dat op zo’n manier te doen, dat ouders ook komen.  

2. Ouders waarderen de vraag ‘ik ben tevreden over de manier waarop de overblijf is 
geregeld op school’ met 2,77. Dat is een zwakke score. Dit is op veel scholen binnen 
OOadA een lastige kwestie. Daarom is dit jaar gekozen om een aparte enquête uit te 
zetten onder de kinderen die gebruik maken van de TSO. 

 

2. Analyse van de vragenlijst ‘Medewerkers’, afgenomen april 2018 

Van de 37 respondenten (alle medewerkers van de school) hebben 32 mensen (25 
leerkrachten, 7 onderwijsondersteunende personeelsleden) de vragenlijst ingevuld (=86%). 
Dit responspercentage wordt gewaardeerd als uitstekend.  

De norm voor de vragenlijst is op 3 gezet. Een sterk punt is een punt dat boven de 3,5 
scoort. Een punt dat onder de 3,0 scoort is een mogelijk verbeterpunt. 

De uitslag op de verschillende beleidsterreinen: 
Schoolklimaat (omgang, sfeer en veiligheid) 3,72 (g) 
Onderwijsproces  2,99 (m) 
Schoolleiding 3,57 (g) 
Informatie en communicatie 3,52 (g) 
Arbeidsomstandigheden 3,49 (rv) 
Ik vind het prettig om bij OOadA te werken 3,63 (g) 
Ik geef de school als rapportcijfer: 8,1 

Analyse: 
Over het geheel genomen zijn we heel tevreden met de uitslag van de vragenlijst. Het 
onderwerp ‘onderwijsproces’ vergt aandacht. De vragen (en scores) die bij dit onderdeel 
gesteld zijn, waren: 
Ik daag de kinderen uit om zich maximaal te ontwikkelen 3,23 (v) 
Ik ben tevreden over de methodes en materialen op school 2,85 (m) 
Ik ben tevreden over mijn afstemming op de specifieke leerbehoeften van  
‘zwakkere leerlingen’ 2,68 (m) 
Ik ben tevreden over mijn afstemming op de specifieke leerbehoeften van 
‘meer- en hoogbegaafde leerlingen’ 2,96 (m) 
Ik word voldoende betrokken bij de onderwijsontwikkeling bij ons op school 2,39 (rv) 
Ik ben tevreden over de manier waarop wij op school werken aan de  
21ste-eeuwse vaardigheden 3,08 (v) 
Ik voel me voldoende toegerust om met kinderen te werken aan de 21ste- 
eeuwse vaardigheden 2,77 (z) 
 

Met name waar het gaat om het zich competent voelen van de leerkracht om kinderen 
met allerlei verschillende onderwijsbehoeften goed ‘te bedienen’, het aanleren van de 
‘nieuwe’ vaardigheden en de methodes en materialen op school, scoren we 
onvoldoende. In het gesprek met de leerkrachten komt ook regelmatig naar voren dat de 
onderwijsbehoeften in één klas soms zo uiteenlopen (aan onder- en bovenkant), dat het 
voor één leerkracht moeilijk allemaal te doen is.  
De score over methodes en materialen heeft deels te maken met te weinig digitale 
leermiddelen en het zich nog niet voldoende toegerust voelen voor het onderzoekend 
leren. Ook de laatste vraag heeft hiermee te maken. 
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Beoordeling van het resultaat en daaruit voortvloeiende acties: 
Voor wat betreft de meeste beleidsterreinen kunnen we doorgaan op de voet waarop we 
dat nu doen. Op het gebied van ‘onderwijsproces’ zijn acties nodig.  
Dit betekent voor volgend jaar: 
- forse uitbreiding van het aantal uren onderwijsassistentie 
- oriëntatie op nieuwe methode onderbouw en rekenen 
- betere afstemming aanbod begaafde kinderen buiten en in de klas 
- meer dan verdubbeling van het aantal chromebooks in de school 
- focus tijdens de studiedagen op het onderzoekend en ontdekkend leren, waarbij 
aandacht is voor de leerkrachtvaardigheden en het verder vormgeven van het 
onderzoekend leren. 

 
3. Analyse van vragenlijst ‘Sociale veiligheid kinderen’, afgenomen juni 2018 
 
Eenmaal per schooljaar wordt in het kader van kwaliteitszorg op de Olympiaschool een 
digitale vragenlijst afgenomen bij de kinderen van de groepen 6 t/m 8, met vragen over de 
sociale veiligheid op school. 
Hiervoor gebruiken we de vragenlijst uit WMK-po, die volledig is afgestemd op het 
toezichtskader van de Inspectie van onderwijs. We hanteren ook de daarbij behorende 
normering. 
 
Deze vragenlijst wordt tegelijkertijd op alle scholen van ons bestuur afgenomen, zodat ook 
op bestuursniveau gemonitord kan worden hoe het gesteld is met de sociale veiligheid van 
de kinderen van alle 21 scholen. De resultaten van alle scholen en de analyse worden 
besproken in de GMR. 
 
Voor de analyse van de uitkomsten, is ook een vergelijking gemaakt met de uitkomst van 
een schooljaar geleden en 3 jaar geleden (toen de vragenlijst nog een keer per twee jaar 
werd afgenomen). 
 
 
Analyse en beoordeling van de uitkomst en daaruit voortvloeiende acties. 
 
Voor de analyse en de beoordeling is het goed om de waardering van de scores, die 
gehanteerd worden op een rij te zetten: 
 
Waardering van de scores   
Een score tot 2,50  Onvoldoende 
Een score tussen 2,50 en 3,00  Zwak (matig) 
Een score tussen 3,00 en 3,25  voldoende 
Een score tussen 3,25 en 3,50  Ruim voldoende 
Een score tussen 3,50 en 3,75  Goed 
Een score tussen 3,75 en 4,00  Uitstekend  
 
Hieronder in het overzicht de uitslagen en de vergelijking van de twee meest recent 
afgenomen vragenlijsten. 
 
Jaar  Aantal 

respondenten 
Respons 
percentage 

Schoolscore  Algemeen 1*)  Algemeen 
2*) 

Incidenten  
3*) 

Tso 
4*)  

verbeterpunten 

2018  118  86%  3,28  3,29  3,22    3,28  Algemeen 2 
2017  102  91%  3,16  3,24  3,35    2,74  TSO 
2015  122  94%  3,30  3,31  3,38  3,36  2,90  TSO 
 
1*) De vragen die bij dit onderdeel gesteld zijn hebben betrekking op het gevoel van 

veiligheid, regels en afspraken, samenwerken en pesten. 
2*) De vragen die bij dit onderdeel gesteld zijn hebben betrekking op het gedrag van 

de leerkracht t.a.v. pesten, uitlachen en bang zijn. 
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3*)        Dit onderdeel is dit jaar gescoord met meerkeuzevragen, waardoor er geen 

totaalscore uitkomt. Als bijlage is de schooluitkomst op dit onderdeel bijgevoegd. 
4*) In het schooljaar 2017-2018 is in deze vragenlijst één vraag gesteld over de TSO (Ik 

voel me veilig tijdens het overblijven). Het antwoord is hier gescoord. Zie verder 
aparte vragenlijst over TSO. 

 
Volgens de normering van de vragenlijst scoren we op alle onderdelen ‘voldoende’ tot 

‘ruim voldoende’, namelijk tussen de 3,00 en 3,50.  
 
Uitsplitsing per groep 
groep  Aantal 

respondenten 
Totaal 
aantal 
kinderen in 
de groep 

Algemeen 
1*) 

Algemeen 
2*) 

TSO 
4*)  

6  25  35  3,27  3,21  3,11 
7A  20  26  3,20  2,95  3,28 
7B  17  20  3,35  3,48  3,12 
8A  26  29  3,44  3,40  3,78 
8B  17  21  3,13  3,07  3,24 
NKK1  7  7  3,58  3,40  3,43 
 
 
Beoordeling 
Voor onderdelen Algemeen 1 en 2 scoort de school als geheel voldoende. Ook de  
afzonderlijke groepen scoren voldoende, op groep 7A na, daar waar het gaat om 
Algemeen 2. Het is ook uit de opmerkingen gebleken, dat kinderen het soms lastig vinden 
dat er een deel van de week een startende leerkracht in de groep staat. Opmerkingen van 
kinderen uit deze klas gaan hierover. Dit verklaart de lage score. 
 
 
4. Analyse van de vragenlijst ‘TSO’, afgenomen juni 2018. 
 
Stichtingsbreed is er een vragenlijst uitgezet onder alle kinderen in groep 3 t/m 8 die gebruik 
maken van de overblijf. De uitslagen worden op schoolniveau beoordeeld en niet 
gebenchmarkt op stichtingsniveau. 
groep  totaal  3  4  5  5/6  6  7A  7B  8A  8B  NKK1  NKK2 
aantal kinderen op overblijf  230  28  28  21  22  26  25  22  11  21  14  14 
aantal kinderen vragenlijst ingevuld  219  28  26  20  22  22  24  21  11  19  14  12 
Het responspercentage is 95%. De vragenlijsten zijn door de kinderen ingevuld tijdens 
schooltijd, dus niet tijdens de overblijf. 
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Hieronder de uitslag in staafdiagrammen per vraag. 

1. Wat vind je van de overblijf? 2. Voel je je prettig tijdens de overblijf? 

     
 

3. Pest je weleens iemand tijdens de overblijf? 4. Wat vind je van de begeleiding tijdens de overblijf? 

                       

5. Een leuk spel om te spelen op het schoolplein vind ik:          6. Een leuke activiteit om binnen te doen vind ik: 
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Naast deze vragen was er ook ruimte voor het geven van suggesties. 
een greep: 

 

gamen, spelletjes, paardrijden, alles doen wat we willen, snoep eten, zwembad op het 
plein, dieren in de klas, van de glijbaan mét de overblijfjuf, springkussen, trampolines, 
cupcakes bakken en nagels lakken, binnen blijven, overblijven zonder juf of meester, 
filmpjes kijken, een minder strenge juf, ijs eten, laptops, voetbaltoernooi met de klas, dat we 
wat mogen, filmpjes kijken die we zelf willen, langere overblijf, dat we op onze telefoon 
mogen, alle dagen het voetbalveld, geen ruzie, een goede voetbal, meer vrijheid, langer 
pauze, vaker naar het grote plein,.... 

Analyse en beoordeling: 
We zijn blij dat we dit keer ook de kinderen specifiek hebben kunnen bevragen op de 
overblijf. Bijna alle kinderen die overblijven, hebben de enquête ingevuld. Tussen de 
verschillende leerjaren waren geen significante verschillen. Daarom hebben we geen 
uitsplitsing per jaar gemaakt. 
De uitslag is uitvoerig besproken met de TSO-coördinator. We zijn tevreden met de uitslag. 
Opvallend vinden we het antwoord op de vraag: ‘Wat vind je van de begeleiding tijdens 
de overblijf?’ Veel kinderen antwoorden: ‘geen idee’. We hebben hier over gesproken en 
geconcludeerd, dat de kinderen hier ook vaak geen expliciete gedachte over hebben. 
Het is zoals het is. 
Belangrijk is het om jaarlijks, naast de peiling die stichtingsbreed onder de leerlingen wordt 
uitgezet, ook deze enquête te houden onder de kinderen die overblijven. 

De TSO-coördinator zal, samen met de overblijfkrachten de uitkomsten ook bespreken en 
kijken wat er met de realistische opmerkingen gedaan kan worden. 
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11. Overig 
 
Klachten  
Er zijn geen officiële klachten ingediend. 
 
Te laat komen  
Het verzuimbeleid heeft geleid tot een aantal gesprekken met ouders, van wie de kinderen 
regelmatig te laat komen. Daarna was er verbetering. In sommige gevallen is een 
herhalingsgesprek nodig geweest. Over het geheel genomen zijn we tevreden over het op 
tijd komen. 
 
Festiviteiten/culturele activiteiten 
De maand maart/april staat jaarlijks in het teken van een schoolproject. Dit jaar was het 
schoolproject ‘Wij Amsterdammers’, vormgegeven en georganiseerd door onze collega 
leerkracht beeldende vorming. Amsterdam is stad van 180 verschillende culturen, de meest 
cultureel diverse stad van de wereld. De Olympiaschool is een mooie afspiegeling daarvan 
met ook veel verschillende culturen.  Een maand lang kregen de kinderen workshops van 
een internationaal gezelschap van kunstenaars, muzikanten en dansdocenten. De eigen 
achtergrond van de kinderen stond centraal. Waar kom je vandaan? Er werd toneel 
gespeeld, muziek gemaakt, stambomen gemaakt, kunstwerken gemaakt, ge-dj-d, geblogd 
en gevlogd. De projectmaand werd afgesloten met een grootse presentatie, waarbij door 
ouders uit alle landen hapjes werden verzorgd. 
 
De school heeft nog een aantal vaste, jaarlijks terugkerende festiviteiten: 
Paasontbijt: alle kinderen en medewerkers maken een paasontbijtdoos voor een ander, 
waarmee de ochtend voor goede vrijdag in alle klassen ontbeten wordt. Ondertussen 
komen er twee paashazen langs de groepen. 
Kinderboekenweek: de school wordt versierd, er wordt veel voorgelezen en er is een 
feestelijke opening (of sluiting) van de kinderboekenweek, ism DONS.  
Kerstmaaltijd en Jaaruitluiding: Donderdag voor de kerstvakantie is er een gezamenlijke 
maaltijd op school, waarbij iedereen mooi aangekleed naar school komt, de ouders lekkere 
dingen hebben gemaakt en de ouderraad een kerstmarkt voor de ouders organiseert op 
het schoolplein. De ochtend erna komen alle kinderen en collega’s in de speelzaal bijeen 
om het kalenderjaar uit te luiden. Enkele optredens van kinderen en een praatje van de 
directeur luidt de kerstvakantie in. 
Voorleesontbijt: In januari is het voorleesontbijt, waarbij de kinderen (van de onderbouw) in 
pyjama naar school komen, voorgelezen worden en alle kinderen krijgen een 
koekemannetje aangeboden van de ouderraad. 
Sportdag in het Olympisch Stadion: Elk jaar is er een schoolbrede sportdag in het Olympisch 
Stadion, waarbij veel ouders helpen en alle kinderen een circuit doorlopen met 
verschillende sporten en spellen. 
Daarnaast zijn er tal van culturele activiteiten: 
Zie schema hieronder. 
 
Groep  Natuur/techniek   Cultureel erfgoed 

Museum 
Muziek/ 
Dans 

Theater  Letteren  Diverse uitjes 
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1  Kinderboerderij    Muziekles  Krakeling  Bibliotheek  Schoolreisje  

2 
 
 

Kinderboerderij 
 

 
 

Muziekles 
 

Krakeling 
 

Bibliotheek  Schoolreisje 
 

3 
 

Artis 
 

Van Gogh 
 

Muziekles  Krakeling 
 

Bibliotheek  Schoolreisje  
 

4  Kinderboerderij 
 

Tropenmuseum 
 

Muziekles  Krakeling 
 

  Schoolreisje 

5 
 

Artis 
 

Muiderslot 
 

Muziekles  Krakeling 
 

Bibliotheek  Schoolreisje 
 

6  Schooltuinen 
NEMO 

Hermitage 
 

Muziekles  Krakeling 
 

  Schoolreisje 
 

5/6 
 

Schooltuinen    Muziekles  Krakeling 
 

  Schoolreisje 
 

7  Schooltuinen 
Artis 
 

Rijksmuseum 
 

Gitaarles  Krakeling 
 

  Schoolreisje 
 

8    Verzetsmuseum 
Kunstkijkdag 

Muziekles  Krakeling 
Musical 

Bibliotheek  Zeilkamp 
Bowlen 
(of Artis) 

nkk 
 

Artis 
 

van Gogh  
 

Muziekles  Krakeling 
 
 

Bibliotheek  Schoolreisje 
 

hele 
school 

Sinterklaas, Kerstmaaltijd, voorleesontbijt, paasontbijt, Projectmaand, jaarafsluiting voor 
kerstvakantie, maandproject, schoolbrede tekenopdracht met tentoonstelling. 
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Verklarende woordenlijst: 

OPP = ontwikkelingsperspectief. Dit wordt opgesteld voor een kind 
waarbij duidelijk is (meestal rond de middenbouw) dat het niet  
zal uitstromen op niveau eind groep 8. 

S(B)O = Speciaal (Basis) Onderwijs 

HGW = Handelings Gericht Werken 

OOP = Onderwijs ondersteunend personeel 

IB = Intern begeleider 

TLV = Toelaatbaarheidsverklaring. Deze verklaring kan afgegeven 
worden door het Samenwerkingsverband, op grond van het 
aangeleverde groeidocument. Deze verklaring is nodig voor 
verwijzing naar S(B)O. 

Groeidocument= Als er sprake is van grote zorg omtrent een kind en school is  
handelingsverlegen, dan besluit school, in overleg met ouders, tot het  
opstellen van een groeidocument, om vervolgens bij het SWV een  
advies te vragen over het vervolg van de loopbaan van het kind op  
school. Soms komt het advies neer op verwijzing naar S(B)O, soms is  
een speciaal arrangement op de reguliere school het advies. 

Gewichten = Kinderen krijgen voor de financiering van het onderwijs een 
gewicht mee. Dit gewicht wordt toegekend op basis van het 
opleidingsniveau van ouders. (Gewichten zijn 0, 0,3 of 1,2, 
waarbij er voor het gewicht 0,3 en 1,2 extra financiën 
beschikbaar zijn.) 

Zorgniveau 3  = Binnen de groep wordt standaard gewerkt op 3 niveaus, ook 
waar het technisch lezen betreft. Soms zijn er kinderen, die 
extra ondersteuning voor het lezen nodig hebben, bv. door 
extra ‘leeskilometers’ te maken. Deze kinderen vallen onder 
zorgniveau 2. Dan zijn er kinderen die dyslectisch zijn of waarbij 
een vermoeden van dyslexie is. Deze kinderen krijgen 3 x per 
week extra ondersteuning. Dit heet zorgniveau 3. 

WMK-PO  =  Werken met Kwaliteit - Primair onderwijs. Een tool waarmee 
vragenlijsten uitgezet kunnen worden om in het kader van  

  kwaliteitszorg de school te monitoren. 

 

OOadA = Openbaar onderwijs aan de Amstel, bestuur, waaronder behalve de 
Olympiaschool, nog 21 openbare basisscholen in Amsterdam  
Centrum en zuid vallen. 
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