De schooltijden
Inloop vanaf 08.15 uur. De onderbouw/middenbouw wacht in de hal, de bovenbouw buiten.
Over het algemeen verwachten we dat de leerlingen
van de bovenbouw bij de deur afscheid nemen en
zelfstandig naar hun klas lopen.
Aanvang van de lessen 08.40 uur. Zorg dat u op
tijd bent en op tijd vertrekt, zodat het afscheid niet
de start van de dag verstoort.
Einde schooldag 14.15 uur. Vanaf 14.05 uur
kunt u wachten op het kleuterplein (midden- en
bovenbouw) of in de hal (onderbouw).
De leerlingen verzamelen na 14.15 uur met hun
klas in de hal (onderbouw) of op het kleuterplein
(midden- en bovenbouw).
Vakanties, feestdagen, vrije dagen, besprekingen over het ontwikkelingsperspectiefplan
(OPP) en andere bijzondere activiteiten vindt u in
het jaarrooster op onze website. U ontvangt aan het
begin van het schooljaar ook een papieren versie.

Gaat u verhuizen of heeft u een ander telefoonnummer of e-mailadres? Geef dit door aan het
klassenteam en het secretariaat van Olivijn.

Ziek en/of beter melden
of later op school?
Graag telefonisch of via de website doorgeven,
bij voorkeur voor 08.40 uur. Vermeld altijd de
klas en leerkracht van uw zoon/dochter.
Heeft uw zoon/dochter behandeling of ondersteuning bij één van onze ketenpartners, dan graag zelf
ook bij hen afmelden en beter melden.
Het taxivervoer dient u zelf af te melden bij ziekte
of afwezigheid. Ook hierbij is het belangrijk om zelf
uw zoon/dochter weer beter te melden.

Eet en drinkmomenten
Kleine pauze rond 10.00 uur: fruit en drinken.
Grote pauze rond 12.00 uur: brood en drinken.

Bewegingsonderwijs
Communicatie met klassenteam
en Olivijn nieuwsbrief
Wilt u iets bespreken of overleggen met het
klassenteam? Dit kan bij voorkeur persoonlijk, voor
of na schooltijd. Daarnaast is het mogelijk om na
schooltijd telefonisch contact op te nemen met
de groepsleiding. Mocht dit toch niet lukken, dan
beschikt elke klas ook over een groepsmail waar u
een e-mail naar kunt sturen. Vergeet niet om u in
de eerste weken van het schooljaar in te schrijven
voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief.
Hierin vindt u belangrijke mededelingen maar
ook leuke informatie uit de klassen. U kunt zich
aanmelden via de website van Olivijn.
Elke klas heeft een eigen klasbord-app. In de app
worden groepsactiviteiten gedeeld met de ouders.
De groepsleiding zal u hierover informeren. U kunt
bij hen aangeven of u toegevoegd wil worden aan
de app groep.

Wijzigingen doorgeven
Zijn er veranderingen in het taxivervoer of opvang
van uw zoon/dochter? Geef dit dan tijdig door aan
het klassenteam.

Onze leerlingen hebben gymles, meestal van de
vakleerkracht bewegingsonderwijs:
• Begin van het schooljaar deelt het klassenteam
mee op welke dagen dit plaats vindt.
• De leerlingen van de midden- en bovenbouw
douchen altijd na de gymles.
• Graag meegeven: Gymkleding (shirt/short/
gympen), handdoek (midden- en bovenbouw).
• Per bouw zijn er afspraken over het al dan niet op
school houden van gymkleding:
• Onder- en middenbouw: Gymkleding blijft
op school, bij elke vakantie mee naar huis om te
wassen.
• Bovenbouw: Gymkleding elke keer mee naar huis
om te wassen.

Contact
Marathonlaan 7
1318 ED ALMERE
T 036 - 549 19 17
E secretariaat.olivijn@almere-speciaal.nl
E directie.olivijn@almere-speciaal.nl
W www.olivijn.almere-speciaal.nl
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Totale communicatie

Welkom op Olivijn, één van de speciaal onderwijsscholen binnen
Almere. Binnen onze school krijgen leerlingen met een lichamelijke,
verstandelijke, (ernstige) meervoudige beperking en langdurig zieke
leerlingen didactische en pedagogische ondersteuning.
Op Olivijn vinden we het belangrijk dat de mogelijkheden en
de kansen van de leerlingen voorop staan, rekening houdend
met hun beperkingen. Wij stemmen onze voorzieningen en
ondersteuningsaanbod hier zoveel mogelijk op af. Plaatsing van de
leerlingen op Olivijn biedt voor deze leerlingen weer ontwikkelingsen ontplooiingskansen, wat moet leiden tot een zo zelfstandig
mogelijke, zinvolle en betekenisvolle plek in de maatschappij.
Ons motto is daarom: Olivijn, een steengoede basis voor het leven!

Wij werken met totale communicatie (TC)
binnen Olivijn. Totale communicatie houdt in dat
iemand bewust gebruik maakt van alle mogelijke
communicatiemiddelen. Hieronder valt bijvoorbeeld lichaamstaal (mimiek), het gebruik van
voorwerpen, foto’s of pictogrammen, het inzetten
van Nederlands met gebaren (NmG) of computerhulpmiddelen. Alle teamleden zijn zich bewust van
hun communicatieve houding naar de leerlingen
toe. Ze begrijpen dat iedere leerling een ander
communicatieniveau heeft en dat de omgeving
zich zal moeten aanpassen aan de leerling.
Jaarlijks wordt een gebarencursus georganiseerd
voor ouders en indien wenselijk voor medewerkers.

Ouderbetrokkenheid
In deze flyer vindt u de meest praktische
informatie van Olivijn. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze schoolgids en
het schoolplan. Deze zijn te vinden op onze
website.

Pedagogisch klimaat
Binnen school werken wij middels School Wide
Positive Behaviour Support (PBS) aan onze
kernwaarden: respect, duidelijkheid, veiligheid
en samenwerken. De schoolregels worden door
onze mascottes Ollie en Vijntje overal in school
visueel weergeven.

Olivijn hecht een groot belang aan ouderbetrokkenheid voor de (school)ontwikkeling van het
kind. Wij zien de samenwerking met ouders als
een belangrijke voorwaarde voor succesvol onderwijs. Ouders zien wij daarom als gelijkwaardige
gesprekspartners.
De betrokkenheid van ouders is niet alleen essentieel om tot goede planvorming te komen rondom
onze leerlingen, maar ook de hulp van ouders is
bij diverse hand- en spandiensten in en om de
school van harte welkom. Zo nodigen wij ouders
graag uit om zich aan te melden als hulpouder
van een klas of bij bijvoorbeeld “Atelier Speciaal”;
een periode waarin we intensief werken aan
cultuuronderwijs. Daarnaast is het mogelijk om
u aan te melden voor de Ouderraad (OR) of de
Medezeggenschapsraad (MR).

Ketenpartners
Olivijn werkt inpandig, intensief samen met ketenpartners uit het sociale domein: ‘s Heeren Loo,
De Schavuiten, De Trappenberg Merem, Triade en
Stichting Zorg Almere. Hierbij wordt u als ouder
intensief betrokken. Olivijn ziet haar ketenpartners als gelijkwaardige samenwerkingspartners.
Samen zijn we verantwoordelijk voor de optimale
ontwikkeling van elk kind.

Bijzondere activiteiten
Olivijn werkt aan cultuuronderwijs onder
begeleiding van onze cultuurcoördinatoren en de
vakleerkrachten muziek en drama. Dit krijgt onder
andere vorm binnen “Atelier Speciaal”. Deze
periode wordt afgesloten met een tentoonstelling
waar ouders van harte welkom zijn!
Twee keer per jaar hebben alle klassen “open
podium”, waarin ze samen met het klassenteam
en de vakleerkracht muziek een optreden
verzorgen voor alle ouders/verzorgers, opa’s en
oma’s etc. die willen komen kijken. Het einde van
het schooljaar sluiten wij altijd af met een feestje:
het Olivijnfestijn! Dit is een middag/avondviering
met allerlei activiteiten, hapjes en drankjes voor
onze leerlingen en hun familie.
Jaarlijks is er voor de onderbouw en de EMB
groep een themafeestdag en gaat de middenbouw op schoolreisje. De bovenbouw gaat in de
oneven jaren op schoolreis en in de even jaren
op schoolkamp.

