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Welkom op de Multatulischool 
De Multatulischool is een gemengde buurtschool waar kinderen met 

verschillende culturele achtergronden ontwikkelen en leren met elkaar. We zijn 

een groene, gezonde en duurzame school. We bieden veel aandacht aan 

talentontwikkeling in de vorm van dans, muziek, cultuur, sport en veel naschoolse 

activiteiten. Kinderen voelen zich veilig en thuis op de Multatulischool! Wij doen 

dit samen, met het team, de kinderen en ook met u. Samen maakt  het verschil! 

 

We bieden een veilige, vriendelijke en goed georganiseerde omgeving, waar 

kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige en verantwoordelijke mensen, die 

rekening houden met hun omgeving. 

 

Een stadse school in een groene omgeving 
Onze school zit in een monumentaal gebouw met veel licht, in een parkachtige 

omgeving in Bos en Lommer (Amsterdam).  

Rondom de school zijn grote speelplaatsen en in de binnentuin hebben we onze 

eigen moestuintjes!  

 

                                                                                     
 

Een vakbekwaam en betrokken team 
De Multatulischool heeft een vakbekwaam, gemotiveerd en betrokken team, met 

oog voor de school, de groep en het individuele kind. Elk kind wordt gekend en 

we gaan in die relatie uit van een open houding en wederzijds respect. Ook 

leerkrachten blijven leren. Door jaarlijkse scholing blijven ze bij in hun 

vakkennis deskundigheid en vaardigheden. 

 

Kwalitatief en innovatief onderwijs 
De Multatulischool wil kwalitatief uitdagend onderwijs bieden, dat past bij de 

gemengde populatie kinderen op onze school. Onze ambitie is daarom om 

passend en gedifferentieerd onderwijs te geven, zodat leerlingen gemotiveerd 

zijn om te leren. We bereiken dit door kinderen te stimuleren hun eigen 

leerdoelen te stellen en om afwisselend klassikaal onderwijs te geven of 

zelfstandig werken te laten werken. Ook door vele samenwerkingsvormen sluit 

ons onderwijs goed aan op de benodigde 21-eeuwse vaardigheden. 

 

 

 
 



 

Onderwijs op maat 
Kinderen verschillen in begaafdheid, tempo en belangstelling. Daar houden we 

rekening mee. Ieder kind heeft vanaf groep 5 een eigen chromebook. Door 

middel van digitale verwerking en de juiste software stemmen we ons taal en 

reken onderwijs op ieder individu persoonlijk samen. Gepersonaliseerd adaptief 

onderwijs!  Kinderen die meer moeite hebben met de leerstof krijgen meer 

herhaling, voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben wordt de stof 

automatisch moeilijker. Ook kijken we samen met het kind welke manier van 

leren het beste bij ze past, daar zoeken we samen oplossingen voor. Ieder kind is 

uniek! 

 

Talentontwikkeling op de Multatulischool 
Onze ambitie is om actieve, kritische, ondernemende leerlingen te krijgen. 

Wereldburgers die vaardigheden hebben ontwikkeld die belangrijk zijn in de 

snel veranderende maatschappij. 

 

Daarbij kijken we niet alleen naar de basisvakken, maar leggen ook veel nadruk 

op het ontwikkelen van andere talenten en vaardigheden.  

 
We willen onze leerlingen een onderzoekende houding aan leren en bieden 

daarom onze leerlingen een zo breed mogelijk scala aan activiteiten aan. Daarbij 

laten we ze leren gebruik maken van elkaars competenties. Daarbij  leren de 

kinderen gebruik te maken van elkaars competenties.   

 
 

Kanjerschool 
Omdat we veiligheid en sociale omgang zeer belangrijk vinden op school volgen 

we het Kanjertraining programma voor sociale vaardigheden.  

De kinderen leren zichzelf en hun karakter herkennen, maar ook dat van de 

andere kinderen om hen heen.  

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, 

sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en 

duurzaamheid. 

 

Continue-rooster 
De Multatulischool heeft een continue-rooster. Alle kinderen blijven bij ons, op 

de lange dagen, op school gratis over.  

 

Lestijden   

Maandag 8.30 14.45 

Dinsdag 8.30 14.45 

Woensdag 8.30 12.15 

Donderdag 8.30 14.45 

Vrijdag 8.30 12.15 

 
 



 

 
 
 
 

Vakanties en studiedagen 
 

Vakanties eerste 

dag 

laatste dag 

Herfstvakantie 19-10-‘19 27-10-‘19 

Kerstvakantie 21-12-‘19 05-01-‘20 

Voorjaarsvakantie 15-02-‘20 23-02-‘20 

Paasvakantie 10-04-‘20 13-04-‘20 

Meivakantie 25-04-’20 10-05-’20 

Hemelvaart 21-05-’20 22-05-‘20 

Pinkstermaandag 01-06-‘20  

Zomervakantie 04-07-’20 16-08-’20 

 

Studiedagen laatste dag 

Woensdag 9 oktober 2019 

Vrijdag 22 november 2019 

Vrijdag 20 december 2019 

Woensdag 29 januari 2020 

Vrijdag 14 februari 2020 

Maandag 25 mei 2020 

 

Schoolvakanties komende schooljaren: 

Wij volgen voor de vakanties de planning zoals deze door de rijksoverheid 

worden vastgesteld. Deze zijn te vinden op de website: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties 

De scholen in Amsterdam vallen onder regio Noord. 

 

 

Voorschool Multatuli 
Kinderen van 2,5 tot 4 jaar kunnen al naar de voorschool. Op de voorschool leren 

de kinderen de eerste basisvaardigheden die ze later nodig zullen hebben als ze 

naar de basisschool gaan. Denk hierbij aan sociale vaardigheden, mondeling 

Nederlandse taal, het omgaan met schoolse begrippen, uitgestelde aandacht en 

luisterhouding. Daarnaast is het natuurlijk ook een mooie mogelijkheid om 

vriendschappen te ontwikkelen. 

De voorschool werkt nauw samen met de basisschool. De lesprogramma’s 

worden op elkaar afgestemd en ze houden geregeld gezamenlijke activiteiten. 

Daarnaast komen de peuters van de voorschool wekelijks naar de gymzaal van de 

Multatulischool. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties


 

De Multatuli werkt nauw samen met de voorschool die georganiseerd wordt door 

kinderopvang het Groeiparadijs van welzijnsorganisatie Impuls. Kinderen 

moeten  voor deze voorschool aangemeld worden bij Impuls.  

 

Naschoolse opvang 
De Multatulischool werkt nauw samen met de  buitenschoolse opvang van Impuls; 

“het groeiparadijs” . Deze opvang zit naast onze school in een eigen gebouw met 

een ruime buitenspeelplaats.  

Opvang via andere buitenschoolse opvangorganisaties is ook mogelijk. 

 

Naschoolse activiteiten 
Omdat we het belangrijk vinden dan kinderen hun eigen talenten kunnen 

ontdekken, bieden we naast uitdagend en veelzijdig onderwijs ook een ruim 

aanbod aan naschoolse activiteiten. Deze activiteiten zijn facultatief.  

Ons aanbod bestaat uit cultuur-, natuur-, ict-, media- en muziekactiviteiten.  

 
Wij organiseren als school zelf met vakdocenten de naschoolse cultuuractiviteiten 

en doen dit samen met West Beweegt voor de sportactiviteiten. Zij delen 

inschrijfformulieren uit die ingeleverd kunnen worden in de brievenbussen in de 

grote hal. 

 

Voor alle naschoolse activiteiten geldt dat een kleine ouderbijdrage gevraagd 

wordt. Deze bijdragen zijn inkomensafhankelijk. 

 

Gezond eten en drinken 
De Multatulischool is groot voorstander van gezonde voeding en gezond 

bewegen. We bieden 2x per week gymlessen door een vakdocent, daarnaast 

zien we toe op gezonde voeding en daarbij ook de traktaties. We drinken alleen 

water op school.  

De school heeft zich aangesloten bij het Jump-in project van Amsterdam. Dit 

programma bevordert en gezonde leefstijl zodat kinderen in een gezond lichaam 

kunnen opgroeien. 

 

Inschrijven 
Uw kind mag naar school als het 4 jaar is. Lees hier hoe u uw kind aanmeldt op 

een basisschool in Amsterdam. 

U ontvangt van de gemeente een informatiebrief en aanmeldformulier. 
 

Voorrangscholen 

U krijgt voorrang op de acht basisscholen die het dichtst bij uw woonadres 

liggen. U mag ook andere scholen kiezen, maar dan krijgt uw kind geen 

voorrang. Als er plek is op de basisschool van uw eerste keuze wordt uw kind 

daar geplaatst.  

Zijn er te veel aanmeldingen, dan wordt er geloot. Als uw kind wordt uitgeloot 

wordt er automatisch gekeken of er plaats is op de school van uw tweede, derde 

keuze enzovoorts. 



 

 
Informatiebijeenkomsten 

Alle basisscholen organiseren informatiebijeenkomsten of open dagen om ouders 

de mogelijkheid te geven om een school te bekijken.  

Voor de Multatulischool zijn de data van de informatiebijeenkomsten te vinden op 

de website: www.multatulischool.nl 
 

Aanmelden 

Lever het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier in op de basisschool van 

uw eerste voorkeur. U ontvangt van de school een bewijs van aanmelding. Geen 

aanmeldformulier ontvangen? Gebruik dan het blanco aanmeldformulier.   

 
Bericht 

Binnen drie weken na de sluiting van de aanmeldperiode krijgt u bericht van de 

school waar uw kind geplaatst kan worden. U moet daarna binnen twee weken bij 

deze school aangeven of u uw kind daadwerkelijk daar wilt inschrijven. Hierna 

bent u verzekerd van een plaats voor uw kind. 

 
Naar school  

Uw kind wordt vier jaar en mag naar school. In overleg met de basisschool  

bepaalt u op welke dag uw kind begint.  
 

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie op de schoolwijzer. U kunt ook bellen of mailen met het 

Breed Bestuurlijk Overleg (BBO), toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl, 020 251 

8006, dit nummer is bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 

09.00 tot 12.00 uur, op donderdag van 09.00 tot 17.00 uur. 

 

  

http://kanadocumenten.amsterdam.nl/SRVS/Data/Amsterdam/knowledgebases/Kennisbank/document/extern/onderwijs/aanmeldformulier-basisschool-2018-2019-blanco.pdf
http://www.schoolwijzer.amsterdam.nl/#!/
mailto:toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
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