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In Amsterdam Zuidoost zijn tien brede scholen. Iedere buurt heeft er wel één. De Brede School waar De
Polsstok deel van uit maakt is de DE Brede School (van de wijk DE). Binnen de DE Brede School werken
School. IKC. Expertise.
Advies.
drie scholenBrede
(de levensbeschouwelijke
Polsstok,
de openbare Bijlmerhorst en de Islamitische As Soeffah)
en een gemeenschappelijke voorschool samen aan het optimaliseren van de kansen voor de leerlingen.
Deze samenwerking is erop gericht om de kinderen

school ligt in een campus van drie scholen die onderling

naast de taal- en rekenvaardigheden extra vaardigheden

ruimtes met elkaar delen.

succesvolle schoolloopbaan en participerende rol in de

De Stuif

maatschappij vergroten. De scholen behouden hun eigen

Eén van de activiteiten die de brede school in de DE

identiteit, maar staan gezamenlijk voor het maximaal

buurt organiseert, is de stuif. Hier kunnen de kinderen

investeren in kansen voor alle kinderen. Het motto van DE

die in deze wijk wonen of op de basisscholen zitten gratis

Kennis. Netwerken. Congressen. Advies.
aan te leren en kennis bij te brengen die de kans op een

Centraal
in brede
samenwerking
Brede School is:
‘het meervoud
van samen
is toekomst’.

meedoen met verschillende sport- cultuur en educatieve

In samenwerking met de lokale overheid en meerdere

activiteiten.(Zij stuiven/ zijn in beweging) De gedachte van

maatschappelijk betrokken partners (bedrijfsleven en

de stuifactiviteit is dat kinderen in aanraking komen met

stichtingen) wordt gewerkt aan de invulling van het DE

verschillende kennis en vaardigheidsgebieden. Wanneer

Brede School concept.

het kind een activiteit leuk of interessant vindt, kunnen de

Voor de toekomst, voor kinderen
Dit om meerdere talenten van kinderen en hun ouders

medewerkers in samenspraak met de ouders samen kijken
naar een geschikte voortgang voor het kind.

te ontwikkelen. Het samenwerken is er ook op gericht
om de sociale partners met elkaar te verbinden (Bureau

Het Leerorkest

jeugdzorg, welzijn, politie, ondernemers, bedrijven,

Het Leerokest is in 2005 gestart in Amsterdam Zuidoost.

zelforganisaties). Hierdoor ontstaat langzaam een

Wekelijks wordt in schooltijd door alle kinderen op een

sluitend netwerk van betrokkenen die de ontwikkeling van

zelf gekozen instrument geoefend. Er worden specifieke

de kinderen tot proactieve wereldburgers ondersteunt.

orkestpartijen ingestudeerd en de kinderen maken vanaf

Gemeenschappelijke buitenschoolse activiteiten voor

het eerste jaar direct deel uit van een orkest. Elk schooljaar

alle kinderen uit de buurt/ wijk, maatschappelijk werk,

start met een nieuw orkest van nieuwe leerlingen uit de

oudertrainingen, cursussen, sport, cultuur en educatie

groepen 5. Er zijn vier leerorkesten, te weten leerorkest 5,

mogelijkheden worden wekelijks ingezet om de kinderen

leerorkest 6,leerorkest 7 en 8. De DE Brede school en de

meer kansen te bieden. De Polsstok is in mei 2007 verhuisd

Wijkschool Samenspel - die in de buurt ligt - zijn druk bezig

naar een nieuw gebouw en ligt nu midden in de wijk

om de ontwikkeling die de leerlingen op dit gebied hebben

Evergreen. Het hoofdgebouw heeft twee lagen en bevat

doorgemaakt over te dragen aan het voortgezet onderwijs.

Onderwijs. Kinderopvang. Samen.

17 lokalen, een ouderkamer, twee technieklokalen en een
kooklokaal. Rondom de school liggen de schoolpleinen. De

Kennis
van Brede opvang
School en IKC
Voor-, tussenen naschoolse
De scholen werken intensief samen en zijn gekoppeld aan

Weekeindschool / Zomerschool /
vakantie-activiteiten

een 24-uurs opvang, twee kinderdagverblijven, een TSO en

De kinderen uit de groepen 7 en 8 van de Polsstok krijgen

twee NSO organisaties. De drie voorscholen zijn sinds 2010

de mogelijkheid om op de DE Brede School, op de zondag,

samengevoegd. Er is dus een sprake van een gezamenlijke

naar de zeer weekeindschool te gaan. Een school waarin

voorschoolperiode
en ontwikkeling.
De Expertise.
doorgaande Advies. leren en uitstapjes aan elkaar gekoppeld worden. De
Brede
School. IKC.
ontwikkeling van het kind neemt hierin de centrale positie

weekendschool wordt georganiseerd door SKC (Stichting

in, in plaats van de identiteit van de school.

voor Kennis en sociale Cohesie). De zomerschool gaat
in de zomer van 2011 van start. Deze door het stadsdeel

Ouderbetrokkenheid

georganiseerde activiteit is voor de leerlingen van de

De school acht de betrokkenheid van ouders van essentieel

groep 7. In samenwerking met de buurtvereniging is er de
Kennis. Netwerken. Congressen. Advies.

belang. Door de betrokkenheid van de ouders is er sprake

mogelijkheid om twee dagen per week in de vakantie deel

van een samenwerking tussen school en gezin en wijk.

te nemen aan sport en culturele activiteiten.

Naast de school gebonden rapportbesprekingen heeft
de DE Brede School gedurende het schooljaar meerdere

Bijzonderwijs

informatieve, voorlichting- en scholingsavonden voor

Centraal in brede samenwerking
ouders. De school vindt het noodzakelijk dat ouders bij de

Basisschool De Polsstok is onderdeel van de

ontwikkeling van het kind actief betrokken zijn. Ouders

Bijzonderwijs verzorgt in Amsterdam Zuidoost voor circa

ondersteunen ook de klusmiddagen, de begeleiding van

2.400 leerlingen het basisonderwijs. De Stichting bestaat

kinderen tijdens excursies en het schoolreisje e.d. Sinds

uit zeven basisscholen en een nevenvestiging. Er zijn

2000 heeft de Polsstok een eigen lokaal voor ouders,

ongeveer 280 personeelsleden werkzaam.

kunnen ontmoeten. Deze ruimte wordt ook gebruikt om

Contactgegevens ambassadeur

activiteiten voor ouders te laten plaatsvinden. Sinds het

De Polsstok

schooljaar 2010-2011 heeft De Polsstok ook voor iedere klas

BartJan Commissaris

één of twee klassenouders. Deze ouders zijn het eerste

Egoli 2

aanspraakpunt
voor de leerkracht
en de andere ouders.
Onderwijs.
Kinderopvang.
Samen.

1103 AC Amsterdam Zuid-Oost

Ze denken met de leerkracht mee over de invulling van

directie@polsstok.nl

de toekomst,
voorelkaar
kinderen
een plek waarVoor
niets moet
maar waar ouders

feesten en uitstapjes voor de klas en helpen zoeken naar
voldoende begeleiding voor bijvoorbeeld een bezoek aan
Artis of begeleiding naar het schoolzwemmen. Op de
eerste informatieavond van het schooljaar wordt per klas
bepaald wie de klassenouders zijn. Dit jaar wil de school de
ouderbetrokkenheid verder vergroten door verschillende
projecten voor en met ouders uit te bouwen. Er is een
nieuwe ouder-contact-functionaris aangesteld, die op de
woensdag- en donderdagochtend aanwezig is. Daarnaast
kunnen ouders elkaar elke dag natuurlijk in de eigen
ouderkamer ontmoeten.

levensbeschouwelijke Stichting Bijzonderwijs. Stichting

