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Voorwoord 
 

Voor u ligt het plan voor de beste basisschool voor Amsterdam. Het is tot stand gekomen door vele 

avonden discussiëren en filosoferen met elkaar, een online onderzoek onder 152 Amsterdammers en 

mensen met hart voor Amsterdam, kijken wat de echte wereld vraagt, het lezen van 

onderwijsliteratuur, het bezoeken van inspirerende scholen, gesprekken met ouders, leerkrachten, 

leerlingen, onderwijsprofessionals, en vele anderen met een mening over het Amsterdamse 

basisonderwijs. 

Maar vooral komt het plan uit ons hart. Omdat we de beste school willen maken voor leerlingen om 

zich breed te ontwikkelen, de fijnste werkplek willen creëren voor meesterlijke leerkrachten, en een 

school willen oprichten die open staat voor ouders om in te werken en mee te werken. 

Hoe we dat gaan doen leest u in dit plan. Het is eenvoudig opgebouwd. We leggen eerst onze visie, 

missie en vijf uitgangspunten op één A4 uit. Daarna werken wij deze visie verder uit volgens de vijf 

werelden en de vijf bouwstenen die wij hanteren. 

Geen zin om te lezen? Onderstaande filmpjes geven kort en krachtig weer waar wij voor staan.  

Veel lees en/of kijkplezier! 

 

Elize Jong 

Nikita van Geemen 

Charissa Koek 

 

 

Filmpje 1: Missie en Visie 

Filmpje 2: Onderwijs en Leeromgeving 

 

 

 

 

 

 

 

https://onzeamsterdamseschool.files.wordpress.com/2015/07/rapportage-de-ideale-basisschool-voor-amsterdam.pdf
https://youtu.be/zUThCt7f1hA
https://youtu.be/c7BOkL1m_bo
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1. Onze Amsterdamse school op één A4 

Missie 
 

Levensecht onderwijs bieden voor ieder kind in Amsterdam, ongeacht afkomst, religie of 

capaciteiten.  

Onze school is de beste plek voor leerlingen om zich breed te ontwikkelen, de fijnste werkplek voor 

meesterlijke leerkrachten, en open voor ouders om te werken en mee te werken. 

 

Onderwijskundige visie 
 

Scholen bereiden leerlingen voor op ‘de echte wereld’. Daarom is onze school een oefenplaats voor 

het echte leven, in de breedste zin van het woord. Dat doen we op drie deelgebieden: Kwalificatie, 

socialisatie en persoonsvorming.1  

 

5 uitgangspunten 

 

1. De leerling 

Krijgt levensecht onderwijs  en ontwikkelt zich actief op persoonlijk, sociaal en cognitief gebied  

2. De leerkracht 

Heeft oprechte interesse in iedere leerling, ontwerpt het onderwijs in thema’s en staat in verbinding 

met de ouders 

3. De ouders 

Zijn actief verbonden met de school, zetten kennis en expertise in, zijn welkom 

4. De leeromgeving 

Is open, nodigt uit om te onderzoeken, experimenteren, te oefenen en samen te werken 

5. De organisatie 

Is professioneel en faciliteert bovenstaande zaken op alle punten  

                                                                 
1 Gert Biesta: Goed onderwijs en de cultuur van het meten (2012) 
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2. Missie en Visie 

Missie 
Levensecht onderwijs bieden voor ieder kind in Amsterdam, ongeacht afkomst, religie of 

capaciteiten.  

Onze school is de beste plek voor leerlingen om zich breed te ontwikkelen, de fijnste werkplek voor 

meesterlijke leerkrachten, en open voor ouders om te werken en mee te werken.  

Visie 
Scholen bereiden leerlingen voor op ‘de echte wereld’. Daarom is onze school een oefenplaats voor 

het echte leven, in de breedste zin van het woord. Dat doen we op drie deelgebieden: Kwalificatie, 

socialisatie en persoonsvorming ( Biesta, 2012) De echte wereld en deze drie begrippen staan altijd 

met elkaar in verbinding.  

 

 

Kwalificatie 

Het onderwijzen van kennis en vaardigheden die je in je volwassen leven nodig hebt  

Socialisatie 

De vorming tot lid van een gemeenschap en kennismaken met tradities en praktijken  

Persoonsvorming 

Worden wie je bent 

 

kwalificatie

persoonsvormingsocialisatie
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Een oefenplaats voor de echte wereld 

 

Het idee voor Onze Amsterdamse School is geboren uit de volgende vraag: Als scholen kinderen 

moeten voorbereiden op het echte leven, waarom lijken ze er dan zo weinig op?  

“ Het leren op school is steeds meer los komen te staan van datgene waar het jongeren op wil 

voorbereiden: participeren, mee kunnen doen in de samenleving.”2 Van half 9  tot kwart over 3 aan 

een tafel kennis zitten te consumeren en reproduceren, dat is bepaald niet wat het echte leven van 

je vraagt. Het echte leven vraagt om sociale vaardigheden, zelfkennis, communicatievaardigheden, 

zelfvertrouwen, discipline, creativiteit, vaardigheden om te plannen, etc.3  

Op Onze Amsterdamse School werken leerlingen groepsdoorbroken in thema’s aan authentieke 

opdrachten. Zo wordt voor leerlingen duidelijk wat zij leren en vooral waarom zij leren. Het is een 

oefenplaats voor het echte leven. 

Deze authentieke opdrachten raken altijd de drie domeinen kwalificatie, socialisatie en 

persoonsvorming.  

Hoe doen we dat? 

 

5 werelden 

De echte wereld is complex en veelzijdig. Wij willen leerlingen zo breed mogelijk laten oefenen in en 

voor de wereld. Daarom helpt het om een zekere ordening aan te brengen. Op Onze Amsterdamse 

School werken leerlingen in thema’s rond de volgende 5 werelden: 

1. Natuur en gezondheid  

2. Cultuur en historie  

3. Land, lucht, water en vuur 

4. Creativiteit 

5. Techniek en technologie 

Werken in thema’s  

Door het werken in thema’s verbreden leerlingen hun kennis, maar gaan ze ook de diepte in: 

Leerlingen gaan de echte wereld in, er worden gastlessen gegeven door experts, leerkrachten geven 

les over het betreffende thema, leerlingen stellen onderzoeksvragen en gaan vooral vanuit eigen 

nieuwsgierigheid op onderzoek uit. Ieder thema wordt afgesloten met een presentatie of 

eindactiviteit. 

 

 

                                                                 
2 Monique Volman (2006) Het ‘nieuwe leren’: oplossing of nieuw probleem?  

 
3 Rapportage online onderzoek: De ideale school voor Amsterdam 
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Structuur 

We delen het schooljaar op in vijf blokken van 8 weken. Iedere 8 weken staat één van de werelden 

centraal in een thema. De thema’s worden ontworpen en opgezet door de leerkrachten, in 

samenspraak met de leerlingen. 

 

Basisvaardigheden 

Om volwaardig in deze werelden te kunnen participeren zijn basisvaardigheden noodzakelijk: Taal en 

rekenen. De basisvaardigheden staan in dienst van de vijf werelden, maar zijn niet ondergeschikt.  

Waar mogelijk worden taal en rekenen ge ïntegreerd in de thema’s. Sommige vaardigheden zijn 

echter meer geschikt om ‘droog’ te oefenen. Voor beide aspecten is aandacht. 

 

5 kernelementen 

Om dit onderwijs mogelijk te maken, hebben wij 5 kernelementen vastgesteld.  

1. De leerling 

2. De leerkracht 

3. De ouders 

4. De leeromgeving 

5. De organisatie 

Op de volgende pagina’s beschrijven wij welke rol deze kernelementen spelen in de school. 
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3. Vijf kernelementen 

1. De leerling 
 

Kwalificatie 

Leerlingen op Onze Amsterdamse School werken actief aan hun eigen ontwikkeling. Met behulp van 

een portfolio gevuld met leerlijnen weten zij waar zij staan en wat zij nog te leren hebben. Iedere 

leerling heeft wekelijks een 5-minutengesprek met zijn/haar leerkracht. Tijdens dat gesprek stelt de 

leerling doelen en evalueert de leerling de doelen van de vorige week. Naarmate zij de basisschool 

verder doorlopen krijgen zij, passend bij hun mogelijkheden, steeds meer autonomie in het stellen 

van doelen en het werken hieraan.  

Leerlingen krijgen onderwijs op maat, passend bij  hun niveau, interesses en capaciteiten. In 

samenspraak met de leerkracht wordt steeds gekeken hoe het kind zich verder kan ontwikkelen, wat 

het nodig heeft en hoe de interesses verbreed en verdiept kunnen worden. 

Socialisatie 

Leerlingen op Onze Amsterdamse School leren zich verhouden tot de ander: Een medeleerling, de 

leerkracht, de schoolomgeving en de maatschappij. Wij geloven niet in lesmethodes hiervoor. Wij 

denken dat burgerschap iets is dat je moet dóen, niet iets waar je vragen over moet beantwoorde n 

in je werkboekje. Door leerlingen te laten samenwerken, verantwoordelijkheid te geven voor 

zichzelf, de ander én de school kunnen zij oefenen in levensechte situaties. De leerkracht speelt 

hierbij uiteraard een hele grote rol. 

Persoonsvorming 

Leerlingen op Onze Amsterdamse School mogen worden wie ze zijn. Iedere leerling brengt iets 

nieuws, iets unieks. De leerling krijgt de ruimte en wordt uitgedaagd om te ontdekken waar zijn/ haar 

kracht en interesses liggen. Zelfkennis is daarbij van belang. Dit betekent dat een leerling een reëel 

beeld ontwikkelt van zichzelf. Het gaat dus expliciet niet alleen op trots zijn op wie je bent en wat je 

kan. Het gaat ook om je eigen ‘lastige of ruwe’ kant kunnen zien, accepteren dat die er is, en bereid 

zijn om daar aan te werken. In het wekelijkse 5-minuten gesprek met ieder kind wordt hier ook 

steeds aandacht aan besteed. 
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2. De leerkracht 
 

Kwalificatie 

Leerkrachten op Onze Amsterdamse School zijn meesterlijke leerkrachten. Dit betekent dat zij ver 

boven de stof staan, goede kennis hebben van de leerlijnen en in staat zijn om hun eigen 

lesmateriaal te ontwerpen of op een flexibele manier om te gaan met bestaand lesmateriaal. Ook zijn 

zij in verregaande mate in staat om elkaar te professionaliseren. 

Leerkrachten op Onze Amsterdamse School weten wat zij wanneer inzetten om leerlingen te 

onderwijzen. Dit kan door bevlogen over een onderwerp te vertellen, acti verende(directe) instructie 

te geven, te observeren, de leeromgeving zorgvuldig voor te bereiden, vragen te stellen of leerlingen 

te laten onderzoeken of ontwerpen.  

De leerkracht zorgt altijd voor een juiste balans tussen het oefenen in en voor de echte w ereld, en 

het ‘droog’ oefenen en automatiseren van de basisvaardigheden. Beide zijn van groot belang voor 

een goede ontwikkeling van basisschoolleerlingen, en zouden in dienst moeten staan van elkaar.  

Socialisatie 

De leerkracht creëert situaties waarin leerlingen kunnen oefenen hoe zij zich verhouden tot elkaar, 

de leerkracht en de maatschappij. Hij/zij schenkt de leerlingen vertrouwen en vrijheid, maar houdt 

tegelijkertijd groepsprocessen scherp in de gaten. 

Socialisatie beperkt zich niet tot de verhouding leerling-leerling/ leerkracht-leerling. De leerkracht 

betrekt daarom ouders en de omgeving ook bij het proces van socialisatie, door samenwerkingen en 

te gaan met instanties uit de buurt  en de doelen van de school goed af te stemmen met die van 

ouders. 

Persoonsvorming 

De leerkracht heeft veel aandacht voor de persoonsvorming van de leerling. In een wekelijks 5-

minuten gesprek wordt gewerkt aan zelfkennis en zelfontplooiing. In deze gesprekken is aandacht 

voor wat goed gaat, maar ook voor zaken waar nog aan gewerkt moet worden. De leerkracht is 

oprecht geïnteresseerd in de leerling, waardeert en stimuleert dat ieder kind uniek is, en laat zich 

kennen als persoon. Uiteindelijke doel is om leerlingen te laten worden wie ze zijn.  
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3. De ouders 
 

Kwalificatie 

De school is in eerste instantie verantwoordelijk voor de cognitieve ontwikkeling van de leerling. 

Ouders dragen actief aan bij. Ouders hebben via een digitaal volgsysteem inzicht in de vorderingen 

van hun kinderen, en zijn altijd welkom voor een gesprek over de ontwikkeling van hun kind.  

Ook is er in de school een onderwijscafé met flexplekken voor ouders. Hier kunnen zij zelf werken, 

maar op gezette tijden ook hun eigen kind of groepjes kinderen begeleiden. 

Socialisatie 

Als we leerlingen willen leren te participeren in de samenleving, hebben zij rolmodellen nodig. Zo 

zien en leren kinderen in de praktijk dat het fijn is om samen te werken aan een gezamenlijk doel. Wij 

vragen van ouders een actieve betrokkenheid bij verschillende schoolactiviteiten, van het begeleiden 

van een leesgroepje tot het ‘runnen’ van de kinderkeuken.  

Wij vragen geen eenzijdige betrokkenheid van ouders, deze betrokkenheid is wederzijds. Onze 

Amsterdamse School staat altijd open voor ouders en betrekt hen actief bij de ontwikkeling v an hun 

kind. 

Persoonsvorming 

Het gezamenlijke doel van school en ouders is kinderen te laten worden wie ze zijn. Wij geloven niet 

in 10-minuten gesprekken waarin de leerkracht 10 minuten informatie over het rapport ‘zendt’. 

Daarom voeren wij het hele jaar door portfolio-gesprekken. Dit zijn échte gesprekken met ouders, 

leerling en leerkracht. In deze gesprekken wordt terug- en vooruitgekeken op de ontwikkeling van 

het kind. 
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4. De leeromgeving 
 

Kwalificatie 

De leeromgeving is voor ons een breed begrip. Het gaat om de school, maar juist ook de wereld 

daarbuiten.  

In de school richten wij de leeromgeving zodanig in dat de school een oefenplaats is voor de echte 

wereld. Zo is er bijvoorbeeld een kinderkeuken, een pop-up museum, een ontdeklab, een atelier, een 

muziekruimte en een onderwijscafé.  

We zoeken de buitenwereld op door samenwerking aan te gaan met instanties in de buurt ( 

bejaardentehuizen, kinderboerderij, de politie, de brandweer, etc. ) wanneer dit past binnen een 

thema. 

ICT zien wij als een verrijking van de leeromgeving. Leerlingen zetten het in om te oefenen, te 

onderzoeken en te creëren.  

Socialisatie 

Leren doe je samen. Daarom is Onze Amsterdamse School zo ingericht dat je op een prettige manier 

samen kunt werken, zonder dat dit storend is voor de kinderen die juist even zelfstandig aan de slag 

willen.  

Doordat ouders altijd welkom zijn in de school, er werken en meewerken, vormen we samen een 

gemeenschap waarin kinderen in kunnen groeien. 

Door de samenwerking aan te gaan met instanties uit de buurt leren kinderen dat de wereld groter is 

dan het schoolgebouw, en leren zij langzamerhand te participeren in de echte wereld. 

Persoonsvorming 

De leeromgeving draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, doordat kinderen de 

mogelijkheid hebben om zich breed te ontwikkelen. De verschillende ruimtes ( zoals hierboven 

beschreven ) in de school geven aan ieder kind de kans zijn of haar talenten in te zetten of te 

verbreden. 
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5. De organisatie 
 

De organisatie is professioneel, wordt volledig afgestemd op bovenstaande punten en moet deze 

optimaal ondersteunen. 

Leerling 

De organisatie draagt er zorg voor dat er zo veel mogelijk tijd kan gaan naar de persoonlijke 

ontwikkeling van leerlingen. De ontwikkeling van de leerling wordt daarbij op een efficiënte manier 

bijgehouden door slim gebruik te maken van ICT.  

Leerkracht 

Onze Amsterdamse School heeft alle vertrouwen in het vakmanschap van de leerkracht. Het is de 

fijnste werkplek voor meesterlijke leerkrachten.  Er zijn volwaardige werkplekken voor leerkrachten. 

Voorbereidingstijd is de allerbelangrijkste tijd buiten de lestijden. Daarom worden leerkrachten hier 

ruimschoots in gefaciliteerd.  

De ouders 

Onze Amsterdamse school staat letterlijk en figuurlijk open voor ouders. Ouders spelen een 

belangrijke rol in de organisatie en zijn volwaardige partners. Zij krijgen de ruimte hun talenten en 

vaardigheden in te zetten om de organisatie te versterken. 

De leeromgeving 

Alle randvoorwaardelijke zaken rondom de leeromgeving worden op een professionele manier 

geregeld. Zo moet iedereen in de school bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van goed werkende ICT-

voorzieningen. 
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Nawoord 
 

Dit plan vormt de basis voor Onze Amsterdamse School. Het is een bewuste keuze geweest om niet 

tot in details te beschrijven hoe het onderwijs eruit zal gaan zien. Wij hopen dat dit plan voldoende 

basis biedt om ons verder te laten ontwerpen! 

Meer informatie over ons en het plan is te vinden op onzeamsterdamseschool.wordpress.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://onzeamsterdamseschool.wordpress.com/
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