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WELKOM  

Voor je ligt de schoolgids van bassischool Odyssee. 

Met deze gids geven wij een zo duidelijk mogelijk beeld van onze school; over onze 

identiteit en uitgangspunten; over onze visie en werkwijze. Deze informatie is bedoeld voor 

ouders van leerlingen van Odyssee en ouders die overwegen hun kind op onze school aan te 

melden.  

De naam Odyssee komt uit het klassieke Griekse dichtwerk van Homerus. Het verhaal gaat over 

koning Odysseus, die een lange tocht maakt waarin hij veel avonturen beleeft en op de proef wordt 

gesteld door de goden.  Bij Odyssee is de basisschoolperiode net als de omzwervingen van Odysseus: 

een ondernemende tocht vol avontuur en uitdagingen. Samen met ouders/verzorgers geven we vorm 

aan deze leerzame reis.  

 

Odyssee is een openbare school in Almere Poort Homeruskwartier die, net als de wijk, in 

ontwikkeling is. Samen met ouders en kinderen gaan we op weg om dynamisch 

betekenisvol onderwijs een plek te geven in een ongedwongen sfeer. 

In deze gids staat veel informatie over Odyssee. Kun je iets toch niet vinden of wil je nog 

meer over de school weten dan kun je onze website odyssee.asg.nl raadplegen of contact 

opnemen via directie@odyssee.asg.nl  

 

Marion Jaspers 

Directeur Odyssee a.i. 

  

mailto:directie@odyssee.asg.nl
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IK EN MIJN SCHOOL 

Gebouw  

In december 2020 is de school verhuist naar het gebouw aan het Boreasplein 2. De 

vormgeving van het gebouw sluit aan bij de visie waarbij de klas van NU;  een grote 

klasomgeving, hoeken in de klas , een natuurlijke leeromgeving, ontmoetingen van 

verzorgers, duurzaamheid, afvalvrij, een huiselijke uitstraling  en een gezond plein centraal 

staat. Onze school telt op dit moment ongeveer 250 leerlingen.  

Contactgegevens: Odyssee Boreasplein 2  1363 SM Almere Telefoon: 06 43010569    

E-mail: info@odyssee.asg.nl Website: Odyssee.asg.nl 

Schooltijden  

De lestijden zijn op maandag tot en met donderdag: van 08.30 uur tot 14.30 uur, op vrijdag 

tot 12.00 uur. Om 8.15 uur gaat de deur open voor de leerlingen. De aanvang van de 

reguliere lessen is 08:30 uur.  

Alle kinderen lunchen gezond op maandag tot en met donderdag op school, samen met de 

leerkracht. Dit continurooster past goed in de visie om het onderwijs aan te sluiten bij de 

behoefte van de leerling. De leerkracht heeft zo meer mogelijkheden om de instructietijden 

en verwerkingstijden op de dag af te wisselen. 

Openbaar inclusief onderwijs  

Odyssee is een openbare school. De school is toegankelijk voor iedereen ongeacht 

levensbeschouwelijke of maatschappelijke overtuigingen. Wij willen er zoveel mogelijk zijn  

 

voor alle kinderen uit de buurt. Echter daar waar wij de zorg niet kunnen bieden, gaan wij 

samen met verzorgers op weg om een passendere school voor het kind te vinden. 

 

Missie  

De leerling mag zichzelf zijn en wordt uitgedaagd om creatief te denken in een sfeervolle, 

duurzame en gezonde omgeving die bijdraagt om te ontdekken en te ondernemen. De 

sociale omgeving van het kind geeft het goede voorbeeld en participeert. 
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Visie 

Ons ideale beeld is dat wij  betekenisvol onderwijs bieden middels onderwijs in hoeken. Dit 

begint al bij de inrichting van het lokaal. Dit onderwijs in hoeken is een verlengstuk van de 

betekenisvolle onderwijsvisie. In de hoeken is aandacht voor verwondering en krijgen 

kinderen prikkels om te onderzoeken. Het werken in de hoeken wordt afgewisseld met 

instructie. Dit vindt klassikaal plaats met verlengde instructie in kleine groepjes en sluit aan 

bij de behoefte van het kind. 

 De kennis wordt verkregen uit moderne methodes die naadloos aansluiten bij het 

voortgezet onderwijs. Aan de geleerde kennis wordt zoveel mogelijk betekenis gegeven  

in de omgeving van de talentvolle leerling in samenwerking met de wijk. 

 Het accent ligt op eigenaarschap van het leren, de leerling heeft invloed op eigen 

activiteiten en bezit een grote mate van zelfsturing. 

 De leerling is het uitgangspunt, er wordt gedacht in individuele leerroutes en plannen, 

het onderwijs wordt hierom georganiseerd; het onderwijs volgt het kind. 

 Er is ruimte voor groei en verschillen in een omgeving waarin de procedures helder zijn. 

 School en verzorgers werken samen aan de schoolontwikkeling van het kind en zijn 

beide verantwoordelijk, zij geven dit actief vorm in het belang van het kind. De 

samenwerking wordt afgestemd op individuele verzorgers en het kind.  

 Autonomie en het positief benutten van kwaliteiten staat centraal. De leerkracht / 

verzorger / kind voelt zich gehoord & gezien & veilig.  

 

Dit jaar zijn wij ons onderwijs al iets anders aan het organiseren. We gaan dit schooljaar met het 

team onze visie en onderwijs evalueren en daar waar nodig bijstellen om ons onderwijs van kwaliteit 

te kunnen houden.  

 

Pioniers 

In de toekomst worden de leerlingen verdeeld in leeftijdsgroepen. Met uitzondering van de 

pionier 1 & 2. Iedere pionier heeft ongeveer 52 leerlingen en 2 groepsleerkrachten. De ruime 

lokalen van één pionier zijn afgescheiden door muren met aan beide zijden doorgangen. Dit 

geeft de mogelijkheid om gebruik te maken van alle hoeken door alle kinderen in één 

leeftijdsgroep. De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor alle leerlingen van de pionier 

waarin zij werken en maken gebruik van hun talenten. 

 

Vormgeving van het onderwijs 

Naast de instructie, die hoort bij de moderne methodes, verwerken leerlingen doelgericht en 

spelenderwijs het geleerde in thematische hoeken. Het aanbod is er op gericht dat theorie en 

praktijk samen opgaan. Het tempo en de wijze waarop kan verschillen per kind en wordt in 

gezamenlijkheid met ouders bepaald. Er wordt zoveel mogelijk gezocht naar de aansluiting  
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bij de behoefte van het kind, er wordt gekeken naar leerstijlen, talenten en 

leermogelijkheden. Uitgangspunt is dat de individuele doelen worden behaald.  

Er is veel aandacht voor expressie, cultuur en kunstzinnige- en wereld oriëntatie. 

Er wordt gebruik gemaakt van de volgende methodes: 

Inzichtelijk  pionier 1 & 2  

Getal & Ruimte Junior 

rekenen  

pionier 3 t/m 8 www.getalenruimtejunior.nl  

Stepping Stones Junior 

Engels 

Pionier 5 t/m 8 www.steppingstonesjunior.nl  

Lijn 3 

aanvankelijk lezen  

pionier 3 www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Lezen/Lijn-3.htm   

Voortgezet technisch 

lezen  

pionier 4 t/m 6 Nieuw Nederlands Junior   

Staal 

Spelling & Taal 

pionier 3 t/m 8 

Pionier 4 t/m 8 

www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Taal/Staal.htm  

 

Wereldoriëntatie pionier 1 / 2 & 3 www.wijzneus.nl  

Wereldoriëntatie /natuur 

/ techniek / topografie / 

cultuur 

pionier 4 t/m 8 www.faqta.nl  

Kunst Is Dichterbij dan je 

Denkt 

Pionier 1 t/m 8 www.kunstisdichterbijdanjedenkt.nl  

Lichamelijke oefening  vakleerkracht 

Handschrift  

Klinkers blokschrift 

pionier 1 t/m 8 https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/schrijven/klinkers.htm  

Ontwikkeling positief 

leefklimaat 

pionier 1 t/m 8 www.lerenenleven.nl  

Voorlichting relatie en 

sexualiteit  

Lentekriebels  

Pionier 1 t/m 8 www.weekvandelentekriebels.nl  

Gezonde leefstijl Pionier 1 t/m 8 www.smaaklessen.nl  & vakleerkracht  

 

 

http://www.getalenruimtejunior.nl/
http://www.steppingstonesjunior.nl/
http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Lezen/Lijn-3.htm
http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Taal/Staal.htm
http://www.wijzneus.nl/
http://www.faqta.nl/
http://www.kunstisdichterbijdanjedenkt.nl/
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/schrijven/klinkers.htm
http://www.lerenenleven.nl/
http://www.weekvandelentekriebels.nl/
http://www.smaaklessen.nl/
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Autonomie 

Omdat er gekeken wordt naar individuele behoeftes, heeft ieder kind vanaf de eindfase van 

pionier 3 een eigen weekjournaal. Hierin worden activiteiten en taken beschreven. Het kind 

doet dit in overleg met de leerkracht. Het klassikale planbord geeft de kinderen inzicht in 

wanneer zij instructie krijgen en / of in welke hoek zij de verwerking kunnen maken. Ook 

hierbij wordt er gekeken naar de mogelijkheden van de kinderen: sommige leerlingen 

hebben hier meer sturing en begeleiding bij nodig dan anderen. De vaardigheden plannen, 

verantwoordelijkheid nemen, op je beurt wachten, reflecteren en communiceren worden 

hiermee uitgebreid geoefend. 

De zorg voor de omgeving horen ook bij deze vaardigheden, kleine klusjes zoals planten 

water geven, afwassen, vegen e.d. zijn ook een onderdeel van de dagelijkse 

werkzaamheden. Kinderen worden zo medeverantwoordelijk gemaakt voor de omgeving 

en voelen zich hierdoor meer thuis. 

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen 

Wij volgen de ontwikkeling van leerlingen door regelmatig te toetsen waar het kind staat.  

Naast methodegebonden toetsen, werken we met het IEP leerling-volgsysteem. IEP bestaat 

uit landelijk genormeerde toetsen die twee keer per jaar worden afgenomen. We gebruiken 

de toetsen om te kijken wat het kind al kan, waar het goed in is en wat het kind nog moet 

leren. De toetsen zijn het uitgangspunt voor het doelgericht leren en worden vastgelegd in 

een leerlingenkaart en talentenkaart.  

Omdat wij dagelijks met verzorgers in gesprek kunnen gaan, zijn de vorderingen van het 

kind geen verrassing.  

 

Interne Begeleiding 

Evelien Keijzer en Noortje Montijn zijn de intern begeleiders. Zij coördineren de 

leerlingenzorg en wanneer wenselijk voeren zij samen met de leerkracht gesprekken met 

verzorgers. Verder verzorgen zij de contacten met externe instanties. 

Minimaal twee keer per jaar vindt er een leerlingbespreking plaats. Leerkrachten bespreken 

dan alle kinderen met de intern begeleider. Bij de kinderen voor wie extra advies en 

ondersteuning nodig is, wordt langer stil gestaan. 
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Onderwijsleerresultaten  

Van Odyssee ging over 2022 10,00% van de groep 8 leerlingen naar het speciaal- praktijk of 

(VMBO)kader onderwijs, 30,00% ging naar het VMBO en 60,00% van de groep 8-ers 

stroomde uit naar de HAVO of het VWO. 

 

Uitstroomleerlingen schooljaar 2021 -2022  100% = 10 leerlingen  

VWO 40 % 

VMBO T / Havo 20 % 

VMBO  30 % 

Beroeps of Kader 10 % 

 

Inschrijven 

Persoonlijk kennis maken met Odyssee kan door een mail te sturen naar 

rondleiding@odyssee.asg.nl met daarin de naam en geboorte datum van je kind en je 

telefoonnummer. Na de rondleiding kiezen ouders wel of niet voor aanmelding. 

Als ouders na de rondleiding kiezen voor aanmelding doen zij dat via het volgende 

mailadres: aanmelding@odyssee.asg.nl er zal dan gekeken worden of er plek is.  

Na deze aanmelding, word je benaderd voor een intake. Rond de leeftijd van 3,5 jaar 

worden ouders en kinderen daarvoor uitgenodigd door de intern begeleider. Pas na een  

intakegesprek kunnen wij je kind inschrijven.  Je kind wordt dan ook in een pionier 

geplaatst N/O of Z/W. 

 

Leerkrachten bellen 6 weken voordat een leerling 4 jaar wordt om afspraken te maken over 

de 4 wenmomenten. Dan wordt o.a. besproken op welke wijze je kind het beste kan wennen. 

Bij een overgang van de ene naar de andere school, vindt er ook altijd eerst een 

kennismakingsgesprek plaats. Voordat we overgaan tot plaatsing bij ons op school nemen 

wij altijd eerst contact op met de school van herkomst of voorschoolse educatie.  

 

Uitschrijven 

De besturen van alle basisscholen in Almere hebben gezamenlijk afgesproken om 

tussentijdse wisseling van basisschool niet meer toe te staan. Hiervoor is een protocol 

opgesteld. Wisseling van basisschool vindt in Almere alleen plaats rondom de 

zomervakantie. Alleen bij hoge uitzondering, kan een kind tussentijds van school wisselen. 

Hiervoor is instemming van een bestuursmedewerker nodig. Voor meer informatie kun je 

contact opnemen met de directie.  

 

Informatievoorziening 

Op de website odyssee.asg.nl tref je informatie aan. Ook kun je daar deze schoolgids, 

alsmede diverse formulieren downloaden. De website wordt regelmatig bijgehouden. 

 

 

 

mailto:rondleiding@odyssee.asg.nl
mailto:aanmelding@odyssee.asg.nl
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Ouderportal 

Odyssee werkt met de ouderportal SocialSchools. Via deze digitale weg communiceren wij. 

Alle briefjes, verzoeken, rapportage intekenlijsten en berichten komen via de mail of app 

naar je toe. Je kunt je kind ook ziekmelden (en beter melden) via SocialSchools. Via de 

schooladministratie kun je als ouder toegang krijgen tot onze portal. 

 

Samenwerking met externen 

Als wij op school een stagnering in het ontwikkelingsproces van een kind bemerken en wij 

vinden hier intern geen goede oplossing voor, dan schakelen we ter ondersteuning externe 

instanties in. Denk hierbij aan de collegiale consultant, Passend Onderwijs Almere, de 

schoolarts, schoolmaatschappelijk werk, en de logopedist. Dit gebeurt in overleg met de 

verzorger. 

 

Passend Onderwijs Almere 

Als we constateren dat er specifieke zorg nodig is voor een leerling gezien zijn/haar 

ontwikkeling zoeken wij naar de oplossing die het best bij het betreffende kind past. Soms is 

het nodig dat wij hierbij de hulp van Passend Onderwijs Almere inroepen. Dit doen wij 

altijd na een overleg met de verzorger, intern begeleider en leerkracht. Een kind kan ook 

aangemeld worden voor een onderzoek. Voor een onderzoek moeten de verzorgers 

toestemming geven.  

 

Als de zorg voor een leerling binnen de school niet langer toereikend is om het kind verder 

te helpen bij zijn of haar ontwikkeling, dan kunnen verzorgers in overleg met de school, het 

kind aanmelden bij de stichting Passend Onderwijs. Deze stichting beoordeelt of de leerling  

in aanmerking komt voor extra hulp, voor extra financiering en op welke lesplek (speciaal of 

regulier basisonderwijs) deze hulp het beste geboden kan worden. 

 

Schoolarts 

De afdeling Jeugd van de GGD biedt een aantal medische onderzoeken aan. Het betreft hier 

een preventief gezondheidsonderzoek in pionier 2 en een scoliose-onderzoek in pionier 7. 

Tijdens de onderzoeken is het gewenst dat de verzorger(s) aanwezig zijn; je krijgt hierover 

van de GGD een uitnodiging.  

 

De Almeerse Scholen Groep 

Odyssee maakt deel uit van de stichting Almeerse Scholen Groep (ASG). De Almeerse 

Scholen Groep is een onderwijsbestuur met 40 basisscholen en 8 scholen voor voortgezet 

onderwijs. De filosofie van de Almeerse Scholen Groep is gebaseerd op ‘integraal 

management’. De scholen staan op zichzelf, maar functioneren wel binnen één concern. De 

scholen hebben een grote mate van zelfstandigheid, maar staan onder het bestuurlijk 

toezicht van het College van Bestuur. Dus hoewel alle scholen aangesloten zijn bij één 

scholengroep hebben ze allemaal een eigen karakter en identiteit. Al deze scholen zijn 

opgedeeld in kleinere clusters. De leiding van het cluster waaronder Odyssee valt is in  
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handen van clusterdirecteur, Karlien Wegman. Zij is de schakel tussen het bestuur van ASG 

en de school. 

 

Meldplicht scholen 

Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld primair onderwijs. Op 1 juli 2013 is de 

meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld van kracht geworden. Deze wettelijke 

regelgeving, die van toepassing is op het onderwijs houdt in dat professionals bij 

(vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling hun beroepsgeheim mogen 

loslaten. Bij dergelijke vermoedens is het deze professionals toegestaan (leerling) gegevens 

te verstrekken aan veilig thuis en het steunpunt huiselijk geweld (SHG). Of er melding 

wordt gedaan hangt af van de feiten en omstandigheden; er bestaat geen meldplicht. Onder 

kindermishandeling wordt het volgende verstaan: 

Kindermishandeling is elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige 

interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten 

opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, 

actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden 

berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel. 

De definitie van huiselijk geweld luidt als volgt: 

 

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het 

slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, 

belaging en bedreiging (al dan niet door middel van of gepaard gaande met beschadiging 

van goederen in en om het huis). 

 

De meldcode kent een stappenplan dat er als volgt uit ziet: 

1. in kaart brengen van signalen; 

2. collegiale consultatie en raadplegen veilig thuis/SHG; 

3. gesprek met de ouders; 

4. wegen van aard en ernst; 

5. hulp organiseren en effecten volgen dan wel melden en bespreken. 

Medicijnen of een medische handeling  

In relatie tot de gezondheid van leerlingen worden scholen soms gevraagd medische 

handelingen te verrichten en medicijnen aan leerlingen te verstrekken. Daar kleven risico’s 

aan. Op het verrichten van medische handelingen is immers de Wet BIG (Wet op de 

Beroepen Individuele Gezondheidszorg) van toepassing. Deze wet regelt onder meer wie 

welke medische handelingen mag verrichten. Leraren vallen niet onder deze wet. Het neemt 

niet weg dat onderwijspersoneel onder voorwaarden medische handelingen kan verrichten. 

Over de begeleiding en (on)mogelijkheden die wij als school hebben verwijzen wij je naar 

ons protocol “medisch handelen en medicijngebruik op school”. 
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Verlof & leerplicht 

Als het kind 5 jaar is, is het leerplichtig. Om je zoon of dochter buiten de schoolvakanties 

van school te houden voor vakantie of om andere redenen, dan moet je hiervoor 

buitengewoon verlof aanvragen. Voor het aanvragen van buitengewoon verlof kun je via 

social schools een aanvraag indienen. Bij het toekennen van buitengewoon verlof hanteren 

wij de wettelijke regels zoals Leerplicht die hanteert.  Vraag een verlof minimaal 8 weken 

van tevoren aan.  

 

Schorsing 

Helaas komt het wel eens voor dat een leerling dusdanig ontoelaatbaar gedrag vertoont dat 

schorsing of verwijdering noodzakelijk is. Het betreft gedrag waardoor de rust en veiligheid 

en/of het onderwijskundig proces in de school niet meer gegarandeerd kunnen worden. In 

de Wet op het Primair Onderwijs zijn hierover regels opgenomen. Deze zetten wij - kort 

samengevat - op een rij.  

 

Schorsing: 

 Een kind kan voor één dag tot maximaal één week geschorst worden. Als een kind voor 

een halve dag naar huis wordt gestuurd, valt dit niet onder de noemer ‘schorsing’. Dit 

noemen we een ‘time-out’.  

 Als dit jouw kind betreft, gaan wij met je in gesprek en krijgt je van ons een brief waarin 

de reden van schorsing staat.  

 Als de schorsing langer dan één dag duurt, laten wij de Rijksoverheidsinspectie 

schriftelijk weten waarom wij het kind geschorst hebben Als je het met een schorsing 

niet eens bent, dan is het mogelijk om bij ons bestuur een bezwaarschrift in te 

dienen. In het bezwaarschrift vermeldt je de argumenten waarom je vindt dat de 

schorsing niet terecht is.  

 

Verwijdering: 

 Als we besluiten dat het kind van school moet, zijn wij verplicht om voor hem of haar 

een vervangende school te vinden.  

 Als je het niet eens bent met ons besluit, kun je hiervoor terecht bij de 

Geschillencommissie Passend Onderwijs. Dit is een onafhankelijke commissie waarbij 

iedere school is aangesloten. De commissie adviseert het schoolbestuur binnen 10 weken 

over de beslissing van verwijdering. Het bestuur hoeft het advies niet op te volgen.  

 Als je bij het schoolbestuur bezwaar hebt gemaakt tegen het besluit tot verwijdering dan 

moet zij het advies van de Geschillencommissie Passend Onderwijs afwachten.  

  Het bestuur laat de verzorger en de commissie weten wat wij met het advies doen en 

waarom. 
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Klachtenregeling 

Heb je een klacht over de manier waarop het onderwijs wordt gegeven of ben je niet 

tevreden over andere zaken? Dat kan gebeuren. Heel vervelend, maar vaak biedt een één-

op-één-gesprek met de betrokken medewerker (meestal de leerkracht) uitkomst. Als dit niet 

zo is, maak dan een afspraak met de directeur voor een gesprek. Meestal wordt de 

betrokken medewerker gevraagd aan dit overleg deel te nemen.  

Is het probleem niet verholpen na deze gesprekken? Dan kun je een officiële klacht indienen 

bij het College van Bestuur van de Almeerse Scholen Groep. In het protocol 

‘Klachtenregeling’ staat exact omschreven wat de taken van het bestuur en de 

klachtencommissie zijn, wat de werkwijze is, hoe de klacht kan worden ingediend en hoe de 

klacht afgehandeld wordt.  

 

Informatie gescheiden ouders 

Niet elke scheiding verloopt soepel. Soms wordt de school betrokken in het conflict. In het 

belang van de school en het kind is het beter dit te voorkomen. 

Hoe handelt de school als beide verzorger(s) na de scheiding het ouderlijk gezag hebben, en 

het kind bij één van de ouders woont? Uitgangspunt hierbij is dat beide ouders recht hebben 

op informatie over de vorderingen en ontwikkelingen van het kind. Om grenzen helder te 

hebben, hanteert de school de regels en afspraken vastgelegd in het bestuurlijk protocol. 

 

Ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering 

De  Almeerse  Scholen Groep, het bestuur van deze school, heeft voor de hele organisatie  

een verzekeringspakket afgesloten bij verzekeringsmaatschappij AON. Onderdeel van dit 

pakket zijn een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. 

Iedereen die betrokken is bij schoolactiviteiten: leerlingen, personeel en vrijwilligers. 

Ongevallenverzekering: 

 Betrokkene heeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende 

invaliditeit leidt. 

 Als de verzekering van de betrokkene geen dekking biedt, bijvoorbeeld door eigen 

risico, worden de geneeskundige en tandheelkundige kosten vergoed. 

 Materiële schade, bijvoorbeeld aan de bril, fiets en telefoon valt niet onder de dekking. 

Aansprakelijkheidsverzekering: 

Personeelsleden, vrijwilligers en bestuursleden, actief voor de school, zijn gedekt  tegen 

schadeclaims door onrechtmatig handelen. Maar let op!  

 De school/het schoolbestuur is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat er tijdens 

de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt.  

De school heeft pas een schadevergoedingsplicht als er sprake is van een verwijtbare fout. 

Personeelsleden, vrijwilligers of bestuursleden moeten dus te kort zijn geschoten in wat er 

van hen verwacht wordt. Een mooi voorbeeld van een niet verwijtbare fout: tijdens de  
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gymles wordt een bal geschopt. Deze komt op de bril van jouw zoon of dochter terecht en 

de bril is kapot. In zo’n geval valt de schade niet onder de aansprakelijkheidsverzekering. 

 De school is niet aansprakelijk voor schade van onrechtmatig gedrag van leerlingen.  

Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk.  
 

 

Praktische informatie 
Bereikbaarheid van verzorgers 

Soms moet een kind naar huis vanwege ziekte of willen wij contact met de verzorger 

opnemen. Daarom is het van belang dat wij in het bezit zijn van de juiste adresgegevens en 

(nood)telefoonnummers. We verzoeken je dringend eventuele tussentijdse wijzigingen in 

deze gegevens altijd aan de administratie door te geven: administratie@odyssee.asg.nl & aan 

te passen in SocialSchools.  

 

Bereikbaarheid van de school 

Als school proberen wij de gehele dag bereikbaar te zijn. We verzoeken je afspraken ten 

aanzien van opvang, berichten voor je kind en dergelijke, zoveel mogelijk via SocialSchools 

door te geven. 

 

Bewegingsles 

De leerlingen krijgen in de gymzaal van basisschool de Sterrenschool de Ruimte twee keer 

per week lichamelijke oefening. Vanwege de hygiëne is sportkleding verplicht, je krijgt over 

het tijdstip van de lessen op tijd informatie. 

 

Ouderbijdrage 

Dit schooljaar zijn we afgestapt van de startersbijdrage en hebben we samen met de MR de 

vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2022-2023 vastgesteld op Euro 30,00 per jaar. 

Het geld wordt gebruikt voor de aanschaf van een luizenzak, bidon en iedere schooljaar 

nieuwe oortjes. Daarnaast voor de volgende activiteiten:  

⎈ Kunst en cultuur  

⎈ Excursies rondom de school  

⎈ Betekenisvolonderwijs  

⎈ Buitenonderwijs  

Het bedrag kun je overmaken op: ASG ABO Odyssee NL 21 INGB 0654 7974 63 onder 

vermelding van naam en pionier.  

Tijdens de schoolloopbaan van kinderen wordt er daarnaast een vrijwillige bijdrage 

gevraagd voor een schoolreisje; ongeveer 50 euro per keer (kinderen gaan tijdens hun 

schoolloopbaan gemiddeld 2 keer op schoolreisje) en de feestmidweek van pionier 8;  

wordt ieder jaar opnieuw bepaald. 

mailto:administratie@odyssee.asg.nl
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Ook zamelen wij gedurende het schooljaar kleding e.d. in. Het ingezamelde (betekenisvolle) 

geld gaat rechtstreeks naar de kinderen; thee, speelgoed, fruit, kooklessen etc. 

Feesten  

Wij geven inhoudelijk aandacht aan alle geloofsovertuigingsfeesten, het vieren van deze 

feesten laten we aan de ouders in de thuissituatie over. Culturele feesten, zoals Sinterklaas & 

Koningsdag en verjaardagen vieren wij wel op school. 

 

Foto’s 

We willen zorgvuldig omgaan met gegevens van leerlingen, collega’s en ouders. Omdat we 

zo bijdragen aan een veilige school en een veilige werkomgeving. Wij willen dat onze school 

voor álle kinderen een veilige omgeving is, en niet een plek waar zij (en hun ouders) het 

risico lopen ongewenst gefotografeerd of gefilmd te worden. We vragen u dan ook om door 

u op school gemaakt foto’s en filmpjes, niet zomaar te delen op social media. 

Gezonde school 

Odyssee is een gezonde school. Dit betekent dat de kinderen tijdens het 10-uurtje zelf 

meegebracht fruit of groente eten en tijdens de pauze een zelf meegebrachte gezonde lunch 

nuttigen. 

Er wordt op fruit getrakteerd en de gehele dag kan water worden gedronken uit een bidon. 

(Van deze afspraak kan worden afgeweken indien een kind een bepaald dieet volgt).  

In de school en op het schoolplein geldt een rookverbod. 

 

Jaarplanning 

De jaarplanning kunt u terugvinden op SocialSchools en op de website. 

 

Privacy 

Om veilig en zorgvuldig te werken hebben wij maatregelen getroffen. De 

schooladministratie systemen zijn bijvoorbeeld zo ingericht dat de leerling-gegevens daar 

veilig in verwerkt kunnen worden. Hierover zijn afspraken gemaakt met de leveranciers. Dit 

geldt ook voor de educatieve software waarmee wordt gewerkt. Onze computersystemen 

zijn beveiligd met verschillende technische maatregelen.  

 

Voor het opleiden van leerkrachten of het begeleiden van leerlingen kan het zijn dat er 

opnames worden gemaakt tijdens de les. Dit gaat altijd in overleg met de betrokken 

leerkracht in opleiding of de betrokken ouders en hun kind. Voor deze opnames hoeven wij 

verder niet om toestemming te vragen omdat dit een belang dient. Het beeldmateriaal van 

deze opnames is alleen beschikbaar voor intern gebruik binnen de school met de direct 

betrokkenen en wordt niet verder verspreid. Het beeldmateriaal wordt niet langer bewaard 

dan noodzakelijk voor het doel. 
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Meer informatie over privacy kunt u vinden in de privacystatement van onze 

koepelstichting de Almeerse Scholen Groep. 

Heeft u nog vragen over de omgang met persoonsgegevens dan kunt u altijd contact 

opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via fg@asg.nl 

 

Studiedagen en vakanties 

Leerkrachten van Odyssee houden hun vakkennis op peil tijdens leerling vrijedagen. 

Leerlingen zijn dan vrij. Deze vinden zoveel mogelijk aansluitend op een vakantie plaats en 

zijn opgenomen in onze jaarplanning, deze is te vinden in de agenda van de website en 

SocialSchools. 

Voor de schoolvakanties vallen wij in regio Noord. Dat betekent dat schoolvakanties per jaar 

zijn vastgelegd voor alle scholen in deze regio.  

 

Veiligheid 

Vier personeelsleden zijn geschoold als bedrijfshulpverlener. Dat betekent dat zij weten hoe 

te handelen bij kleine ongelukken.  
 

Verjaardag 

Als je kind jarig is en wil trakteren dan kun je dit aangeven bij de leerkracht. Er mag fruit als 

traktatie worden uitgedeeld. Een alternatieve traktatie is ook een mogelijkheid, denk aan 

bijvoorbeeld een potlood of een gummetje. De verjaardagen worden vanaf 5 jaar op school 

gevierd. 

 

Verlies of diefstal 

Wij doen er alles aan om diefstal van persoonlijke eigendommen te voorkomen. De directie 

stelt zich echter niet aansprakelijk in het geval zich dit voordoet. Geef je kind(eren) daarom 

geen waardevolle eigendommen mee naar school. 

 

Vertrouwenspersoon 

Wij hebben op school twee vertrouwenspersonen: Evelien Keijzer en Noortje Montijn. 

 

Voor- en naschoolse opvang 

Voor de opvang van kinderen werken wij samen met de meeste kinderopvangorganisaties 

in Poort. Degene waar wij het meeste mee samenwerken is kinderopvangcentrum 

‘Kinderpaleis Poort ‘; www.kinderpaleispoort.nl . 

 

Tussen de middag 

Wij hebben een continu rooster van maandag tot en met donderdag. De kinderen eten 

allemaal tussen de middag op school en spelen vervolgens een kwartier buiten. In pionier 1 

tot en met 3 maken we gebruik van ondersteunend personeel van BSO Het Kinderpaleis. In 

pionier 4 tot en met 8 ondersteunt ambulant personeel mee bij de lunch of het buitenspelen 

zodat de leerkrachten een half uur pauze kunnen hebben.  

 

https://www.asg.nl/avg
mailto:fg@asg.nl
http://www.kinderpaleispoort.nl/
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Voorstellingen 

Gedurende het hele schooljaar vinden er voorstellingen plaats. Deze zijn ingepland in het 

jaarrooster. Hierover wordt u via SocialSchools geïnformeerd.  
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ADRESSEN 

Adres van de school 

Basisschool Odyssee 

Boreasplein 2 

1363 CM Almere 

Telefoon 06 43010569 

E-mail: administratie@odyssee.asg.nl Internet: Odyssee.asg.nl 

 

Directeur a.i. 

Marion Jaspers  

E-mail: directie@odyssee.asg.nl 

 

Clusterdirecteur 

Karlien Wegman 

Almeerse Scholen Groep 

Postbus 60276 

1320 AH Almere 

Telefoon 036-5406363 

Email: k.wegman@asg.nl 

 

Inspecteur van het Onderwijs 

Postbus 2730 

3500 GS Utrecht 

Telefoon 0800–8051 

Internet www.onderwijsinspectie.nl 

E-mail info@owinsp.nl 

 

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 

Postbus 85191 

3508 AD Utrecht 

Telefoon 030–2809590 

Internet www.onderwijsgeschillen.nl 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:administratie@odyssee.asg.nl
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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Leerplichtambtenaar 

Gemeente Almere afd DMO 

Postbus 200 

1300 AE Almere 

Telefoon 036-5399911 

Bezoekadres 

Randstad 20-31 

1314 BC Almere 

 

GGD Flevoland 

Boomgaardweg 4 

1326 AC Almere 

Telefoon 036-5357300 


