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Sinds januari 2010 is Samenspel de nieuwe naam voor één basisschool met twee locaties. Samenspel 1
ligt tussen het gebied nieuw Koningshoef, het verzorgingstehuis ‘Koornhorst’ en de wijk Kantershof.
Brede
School.
Expertise. Advies.
In het gebouw
is ook
de VVEIKC.
Peuterspeelzaal
het Hennennest en kinderopvangorganisatie Catalpa
(Club Fiësta) gevestigd. Op ongeveer vijf minuten loopafstand ligt Samenspel 2, waar eveneens VVE
Peuterspeelzaal de Wiebeltjes te vinden is. Samenspel werkt in de brede school opzet nauw samen met
de naastgelegen openbare scholen: Bijlmerdrie en Wereldwijs. Samen met deze twee scholen vormt
Samenspel het cluster WIJ(k) Brede School.

Kennis. Netwerken. Congressen. Advies.

Centraal in de brede school samenwerking staat:

Elk jaar wordt voor het vieren van grote religieuze feesten

• brede talentontwikkeling bij kinderen d.m.v. een

een keuze uit de diverse religies gemaakt.

breder aanbod;
• een totaalconcept tijdens en na schooltijd;

Naschoolse activiteiten

• doorgaande Centraal
lijnen van 2½in
totbrede
13 jaar (evt.
18 jr.);
samenwerking

Ruim 80% van de leerlingen van groep 2 t/m 8 neemt deel

• één pedagogische grondwet;

aan één of meerdere naschoolse activiteiten. De bedoeling

• anders, breder kijken naar kinderen;

is dit percentage uit te breiden door vergroting van het

• grote ouderparticipatie;

aanbod, verbetering van de kwaliteit van het aanbod

• realisatie van ouderaanbod.

en het stimuleren van ouders en leerlingen om mee te

Voor de toekomst, voor kinderen

doen. Daarnaast gaat Samenspel in 2012-2013 een eerste

Samenspel heeft intensief contact met de buurt en waar

stap zetten met uitbreiding van schooluren, waardoor

mogelijk wordt samengewerkt met o.a.: peuterspeelzaal

alle kinderen binnen deze uren deel kunnen nemen aan

de Wiebeltjes en het Hennennest, de naschoolse opvang,

activiteiten, die anders alleen na schooltijd beschikbaar zijn.

kinderdagverblijf Joesboef, Catalpa, logopedie Geerdinkhof/

Het werken aan doorlopende leerlijnen, een projectmatige

Kraaiennest, de buurtregisseur, de buurtvereniging Groot

aanpak met aanbieders uit de omgeving en het kwalitatief

Onderwijs. Kinderopvang.
Samen.
Geerdinkhof, schooltuinencomplex,
de scholen van
het

verbeteren van het aanbod staat hoog in het vaandel. Voor

GKcluster, de Richard Kraijcek foundation en diverse

optredens en oefenen heeft Samenspel sinds januari 2010

sportverenigingen. De school wil een plek worden waar

een mooie theaterzaal tot haar beschikking gekregen,

kinderen van 7.30 tot 18.30 uur terecht kunnen.

waarvan het hele cluster gebruik maakt.

Stichting Bijzonderwijs

Vreedzame school

Basisschool Samenspel is tevens onderdeel van Stichting

Het hele cluster ‘WIJ(k) werkt met het programma ‘De

Bijzonderwijs. Deze Stichting verzorgt in Amsterdam

Vreedzame school’. De beide aangesloten peuterspeelzalen

Zuidoost voor circa 2.400 leerlingen het basisonderwijs

en de TSO Catalpa sluiten hierbij aan. Bovendien werke

op levensbeschouwelijke grondslag. De Stichting bestaat

alle aanbieders in hun activiteiten vanuit de principes van

uit acht basisscholen en een nevenvestiging. De kinderen

‘De Vreedzame school’. Op deze manier creëren zij voor

maken kennis met, en leren over de grote godsdiensten.

de kinderen een eenduidig pedagogisch klimaat.

Muziek

Kennis van Brede School en IKC

Nederlands als tweede taal

Heel trots is de school op het ‘Leerorkest’. Van groep 5 t/m

De hele school werkt aan vergroting van de woordenschat

8 nemen de leerlingen deel aan ‘het Leerorkest’. Kinderen

als voorwaarde voor het beter kunnen begrijpen van

leren onder schooltijd klassieke instrumenten bespelen in

teksten en toetsen. Daar is goed over nagedacht vanuit

samenwerking met Muziekcentrum Zuidoost en Stichting

het taalbeleid. Hoe ze dat doen is te zien op leraar 24:

Leerorkest. Een
echte School.
orkestuitvoering
samen met Advies. 1. Rekenbegrippen in de taalles
Brede
IKC. Expertise.
kinderen van basisschool ‘Wereldwijs, vormt het sluitstuk

2. Interactief voorlezen in groep 3

van de lessen. In 2012 was dat een concert voor Prinses

3. Het aanbieden van een woordcluster in groep 6

Maxima. Kinderen met talent die zich graag verder willen

Voor kinderen vanaf groep 3 die geen Nederlands spreken,

ontwikkelen, worden uitgenodigd deel te nemen aan het

zijn er twee nieuwkomersgroepen. De kinderen krijgen

‘Klein Leerorkest’. Het ‘Klein Leerorkest’ oefent op dinsdag

daar intensief les in het Nederlands. Kinderen die na een
Kennis. Netwerken. Congressen. Advies.

tijdens de brede school activiteiten. Dit jaar ging het

jaar uitstromen, gaan terug naar hun stamschool of

Samenspel via het Europees Platform een samenwerking

blijven op Basisschool Samenspel.

aan met een school in Spanje en een in Estland. In mei
zullen de kinderen van het Klein Leerorkest in dit kader

Contactgegevens ambassadeur:

een uitstapje maken naar Barcelona. Meer info en filmpjes

Marijke van Amersfoort

vindt u hier.

Basisschool SAMENSPEL

Centraal in brede samenwerking

p/a Kantershof 636

De Globe groep

1104 HJ AMSTERDAM ZO

Sinds dit schooljaar werkt Samenspel met een

Email: m.vanamersfoort@bssamenspel.nl

continurooster. Overblijf en bewegen staat centraal.

Voor
dewerkgroep
toekomst,
voor De
kinderen
Daarvoor is een
aparte
opgericht:
werkgroep
Gezonde Lunch Overblijf en Bewegen 10x per jaar krijgen
de kinderen een gezonde lunch aangeboden. Kinderen
van de onderbouw doen mee met de schoolgruiten. In
samenwerking met Jump in, de vakdocent gymnastiek en
Catalpa werktOnderwijs.
de school aan Kinderopvang.
een bewegingsprogramma
Samen.
voor de overblijftijd.

