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Over de schoolgids
Waarom een schoolgids? 
De schoolgids is bedoeld om u te informeren over het onderwijs op onze school. 
Ouders/verzorgers (hierna alleen te noemen ouders) kunnen hierin lezen waar onze 
school voor staat, wat uw kind en u van ons kunnen verwachten en wat wij van u 
verwachten. 

Wat staat er in deze schoolgids? 
Na een korte schets van onze school vindt u in deze schoolgids informatie over: 
•  wat en hoe de leerlingen op onze school leren;
•  de begeleiding van onze leerlingen; 
•  wat ouders en school van elkaar mogen verwachten; 
•  de resultaten die onze school bereikt. 

Deze schoolgids dient als naslagwerk en bevat veel praktische informatie. Dat 
neemt niet weg dat zaken als e-mailadressen van collegae, de lessentabel en 
dergelijke niet in de schoolgids staan. Dergelijke informatie kunt u vinden op onze 
website www.ivko.nl of krijgt u via de mentor. 

Het IVKO is onderdeel van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA). 
Andere scholen onder dit samenwerkingsverband zijn: 
•  Metis Montessori Lyceum (MML) 
•  Montessori Lyceum Oostpoort
•  Montessori Lyceum Amsterdam (MLA)

IVKO School
Rustenburgerstaat 15
1074 EP Amsterdam
tel. 020-5979360
e-mail: ivko@msa.nl 
website: www.ivko.nl

Het IVKO is bereikbaar met:

- Tram 3: halte Van Woustraat 

-  Tram 4: halte Lutmastraat of halte Ceintuurbaan

eindredactie: Kim Wannet en Kim Wesselman   
fotografie: Minke Faber, Ninette Schostack en Marc de Groot 
ontwerp: Robert Swart, druk: Veldhuis Media, Meppel
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Voorwoord
Dit jaar vieren we dat het IVKO 60 jaar 
geleden is begonnen. Danspedagoge Hans 
Snoek, tevens oprichtster van het Scapino 
Ballet, vond dat er een speciale school 
nodig was voor haar dansleerlingen. In de 
oprichtingsakte is te lezen dat zij een bedrag 
van 100 gulden contant stort als aanvangs-
kapitaal van de IVKO-school. 
Een school ‘die zich ten doel 
stelde te voorzien in de be-
hoefte aan individueel vormend 
voortgezet onderwijs, waarbij 
de kunstzinnige vorming van de 
leerlingen essentieel zal zijn, en 
zij voorbereid worden op welk 
kunstberoep of –opleiding dan 
ook.’ 

Zou Hans Snoek hebben kunnen 
voorzien dat haar school er in 
2022 zo goed voor zou staan? 
Meer basisschoolleerlingen dan 
ooit willen een plek op het IVKO. 
De school leidt niet meer alleen 
op voor kunstopleidingen, maar 
bereidt voor op álle mbo- en 
hbo-opleidingen. Dit schooljaar 
doen de eerste havoleerlingen in 
het Natuur- en Gezondheidspro-
fiel examen en daarmee krijgen 
zij ook toegang krijgen tot de 
exacte vervolgopleidingen, wat 
met een mavodiploma al kon. En 
het kunstonderwijs op het IVKO 
staat met één poot stevig in de 
lange traditie van vrije expressie. 

De andere poot verkent critical making, een 
combinatie van kritisch denken en met je 
handen maken. Dat is bedoeld om complexe 
maatschappelijke vraagstukken te onder-
zoeken waarbij technologie en nieuwe media 
zowel ingezet worden als hulpmiddel maar 
ook kritisch worden bekeken. Wat Hans 

Snoek vast met trost zou vervullen is dat de 
kunstzin nog steeds alles en iedereen binnen 
het IVKO verbindt. 

We gaan het 60-jarig jubileum vieren met 
een prachtig schoolbreed artistiek project. 
En natuurlijk ook met een lustrumfeest. 

Verder zal schooljaar 2022/2023 in 
het teken staan van het bestendi-
gen van alle mooie dingen die we 
vorig schooljaar zijn gestart: Atelier 
IVKO en Studio Foto/Film, de lessen 
executieve functies, de nieuwe vak-
ken Natuur, Leven en Technologie en 
Wiskunde B op de havo plus biologie 
en scheikunde als havo-examenvak, 
de hernieuwde samenwerking in 
de podiumvakken en natuurlijk de 
IVKO-uren. Daarnaast zitten we nog 
steeds in een periode van herstel. De 
coronapandemie is voor scholieren 
heel zwaar geweest. Het versterken 
van de veerkracht van onze leerlin-
gen is dan ook van groot belang. 
Aankomend jaar breiden we dan ook 
ons ondersteuningsteam uit met een 
orthopedagoog om slimme inter-
venties te doen die onze leerlingen 
meer zelfvertrouwen geven en meer 
zelfredzaamheid. Binnen enkele 
weken presenteren we ons nieuwe 
vierjaarlijkse schoolplan. Trots en 
optimistisch! 

Kim Wannet
Directeur IVKO Kees Lazonder (l), Kim Wannet (m)en Marleen van der Wolde (r)
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Onze visie op onderwijs
Het IVKO is een bijzondere kunstvak- en montessorischool. Ons 
motto is leren van kunst. Onze school is uniek in Nederland: er is 
geen andere school die zo’n divers aanbod aan kunstonderwijs 
heeft. Tegelijkertijd haal je bij ons een regulier mavo- (vmbo-t) of 
havodiploma. Het IVKO is een kleinschalige, veilige school. In 
schooljaar 2022/2023 tellen we zo’n 540 leerlingen. 

Onze principiële keuze voor kunstonderwijs houdt ook in dat wij het 
reguliere programma in beduidend minder tijd aanbieden. Op het 
IVKO hebben leerlingen dus een goede werkhouding nodig om in de 
cognitieve vakken (wiskunde, talen en zaakvakken) in minder tijd tot 
hetzelfde resultaat te komen als op reguliere mavo- en havo scholen. 
Het IVKO heeft in de Amsterdamse kernprocedure de status van 
kunstvakschool. Dat betekent dat leerlingen eerst hun motivatie voor 
de kunstvakken moeten laten zien voordat zij het IVKO op hun voor-
keurslijst kunnen zetten.

Missie van de school: leren van kunst
Het IVKO staat voor (kunst)onderwijs waarin leerlingen zich ont-
wikkelen tot zelfstandige mensen met artistiek-creatief vermogen, 
zelfkennis en zelfvertrouwen. Met oprechte aandacht voor iedereen 
stimuleren wij leerlingen om hun dromen na te jagen en een positieve 
bijdrage te leveren aan de samenleving.  
  
Kunstonderwijs staat centraal op onze school. Het helpt onze leerlin-
gen om zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen beter te begrijpen. 
De leerlingen leren op onze school om hun grenzen te verleggen en 
hun mogelijkheden te benutten. Vanuit een positieve houding en met 
oprechtheid leren wij dagelijks van en met elkaar volgens de prin-
cipes van montessorionderwijs. Het IVKO is een veilige, hechte en 
creatieve leergemeenschap waarin het plezier in leren voorop staat 
en leerlingen zich inzetten.

Het IVKO is een vakschool: 
kunst al bijna 60 jaar in het DNA
Het IVKO werd in 1962 opgericht door Hans Snoek, oprichtster van 

het Scapino Ballet. Ze wilde een middelbare school voor ballet-
leerlingen met een flexibel programma en een sterk accent op de 
kunstzinnige ontwikkeling van leerlingen. Het IVKO startte met on-
derwijs volgens de ideeën van reformpedagoog Kees Boeke. Net als 
Maria Montessori en andere onderwijs-vernieuwers streefde hij naar 
een ‘volwaardige persoonlijke ontplooiing van elk individu’. Behalve 
een balletafdeling bood de school een stroming waar mime, drama, 
taalvisualisatie, keramiek, tekenen en volksdansen werden gecombi-
neerd met gewone vakken op mavoniveau.   

In 1995 kwam het IVKO onder de vleugels van de Montessori Scho-
lengemeenschap Amsterdam, waar ook het Montessori Lyceum Am-
sterdam, het Montessori Lyceum Oostpoort en het Metis Montessori 
Lyceum deel van uitmaken. Hiermee deed het montessorionderwijs 
zijn intrede op het IVKO en is de havo-afdeling gestart. 

Het IVKO is een montessorischool
Het IVKO is een moderne montessorischool. ‘Help mij het zelf te 
doen’ is daarbij het uitgangspunt. In ons onderwijs geven wij vorm 
aan de zes montessorikarakteristieken: 
1. Hoofd, hart en handen: we bieden een uitgebreid onderwijspakket 

aan waarin niet alleen het weten wordt ontwikkeld, maar ook het 
kunnen en het zelf maken.

2. Leren kiezen: leerlingen worden gestimuleerd in het maken van 
hun eigen keuzes en krijgen de ruimte om te leren van fouten. 

3. Reflecteren: het leren kennen van de eigen kwaliteiten en het leren 
omgaan met tegenslag is belangrijk voor het ontwikkelen van 
zelfvertrouwen.

4. Sociaal leren: samenwerken is in onze maatschappij een noodza-
kelijke vaardigheid.

5. Samenhang in leerstof: op het IVKO wordt geregeld vakoverstij-
gend gewerkt om zo dingen in een groter verband te zien. 

6. Binnen en buiten school: het IVKO staat niet los van de wereld om 
haar heen. We halen de buitenwereld naar binnen en trekken er 
zelf veel op uit. Zo proberen we ons (kunst)onderwijs te verbinden 
met actuele, maatschappelijke thema’s.

Voorbereide leeromgeving: ruimte voor persoonlijk 
leren
In de zomer van 2021 is het IVKO-gebouw drastisch verbouwd. Er 
zijn meer lokalen gecreëerd. De beeldende kunstvakken verhuizen 
naar het nieuwe Atelier IVKO en Studio Foto Film. Er zijn werkplek-
ken op de gangen. En er is een kantineruimte gemaakt op de tweede 
etage. Wat blijft is dat sommige vakken in domeinen worden ge-
geven. Een domein is een grotere lesruimte waarin twee groepen 
tegelijkertijd les krijgen van twee docenten. Dat biedt de docenten 
de mogelijkheid hun onderwijs te differentiëren, ofwel aan te pas-
sen aan de behoeften van verschillende leerlingen. De ene docent 
geeft bijvoorbeeld een instructie, terwijl de andere docent leerlingen 
begeleidt die al aan de slag willen met een opdracht. Leerlingen krij-
gen zo de ruimte om te leren op de manier die voor hen het meeste 
oplevert. De beeldende vakken, Engels, wiskunde en de maatschap-
pijvakken worden geheel of voornamelijk in domeinen gegeven.
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Onderwijsprogramma
Hoe zien de mavo en havo op het IVKO eruit?
Het IVKO biedt mavo- (vmbo-t) en havo-onderwijs. De school is 
onderverdeeld in jaarlagen: A (eerste jaar), B (tweede jaar), C (derde 
jaar), D (4 mavo), H4 (4 havo) en H5 (5 havo). Belangrijk aspect hierbij 
is dat we veel tijd inruimen voor onderwijs in de kunstvakken. 

Alle leerlingen doen examen in minimaal een kunstvak. In de on-
derbouw wordt ongeveer een derde van de tijd ingeruimd voor 
kunstvakken. Dat betekent dat een leerling in aanzienlijk minder tijd 
toch tot hetzelfde resultaat moet komen als op een reguliere mavo 
(vmbo-t) of havoschool. Ons kunstaanbod wordt verderop in deze 
schoolgids besproken. 

Twee brugjaren 
De onderbouw bestaat uit een brugperiode van twee leerjaren waarin 
leerlingen met verschillende niveaus bij elkaar zitten in heterogene 
groepen. Leerlingen werken aanvankelijk op het niveau van het 
basisschooladvies. 

Mavoleerlingen met een goede werkhouding en bovengemiddelde 
schoolprestaties kunnen in deze brugperiode opstromen naar het 
havoniveau. Het omgekeerde gebeurt natuurlijk ook. Wij gaan op tijd 
in gesprek met ouders en leerling als blijkt dat een leerling moeite 
heeft met het niveau. Doubleren in de tweejarige brugperiode kan in 
principe niet. Aan het eind van de tweejarige periode gaat een leer-
ling door naar de derde klas van de mavo, de derde klas van de havo 
of in uitzonderlijke gevallen naar een andere schoolsoort. 

Bovenbouw mavo 
De mavo bovenbouw bestaat uit een derde en een vierde leerjaar. 
In het derde jaar volgen de leerlingen Duits of Frans. Aan het eind 
van het derde leerjaar kiezen de leerlingen voor een profiel: Tech-
niek, Zorg & Welzijn, Economie of Landbouw. Ieder profiel kent zijn 
eigen verplichte vakken. In de derde klas volgen de leerlingen drie 
kunstmodules. In één van deze kunstvakken doen de leerlingen 
vervolgens examen. Leerlingen stromen door naar de havo of een 

mbo-(kunst)opleiding. Leerlingen die na het mavo-diploma wil-
len doorstromen naar de havo hebben vanzelfsprekend voorrang 
op leerlingen die van buiten de school willen instromen. Het aantal 
plaatsen op de havo is echter beperkt gegeven de krapte van het 
gebouw. Een plek op de havo op het IVKO kan dan ook niet gega-
randeerd worden.

Bovenbouw havo
De havo bovenbouw bestaat uit een derde, vierde en vijfde leerjaar. 
Aan het eind van het derde jaar wordt een keuze voor een profiel 
gemaakt. Het IVKO biedt drie profielen aan: Cultuur & Maatschappij 
(C&M), Economie & Maatschappij (E&M) en Natuur & Gezondheid 
(N&G). Bij ieder profiel hoort een aantal verplichte vakken. In de der-
de klas volgen de leerlingen drie kunstmodules. In één of twee van 
deze kunstvakken doen de leerlingen examen. De IVKO-havo is een 
goede voorbereiding om door te stromen naar het hbo-(kunst)onder-
wijs. Leerlingen kunnen ook doorstromen naar het vwo. Waarbij de 
scholen binnen de MSA (het Metis en het MLA) voorrang bieden aan 
leerlingen die door willen stromen binnen de stichting, maar bieden 
geen plaatsingsgarantie. 

Het eindexamenprogramma
Het examenprogramma staat beschreven in het PTA (Programma 
van Toetsing en Afsluiting). Leerlingen ontvangen het PTA aan het 
begin van het examentraject en worden in de klas hierover voor-
gelicht. Ouders krijgen hierover voorlichting tijdens een algemene 
ouderavond aan het begin van het schooljaar. 

De schoolexamens (afgekort tot SE’s) van de mavo zijn verdeeld 
over de derde en vierde klas. Voor bijna alle vakken zitten de  
PTA-onderdelen in de tweede jaarhelft van de derde klas en in de 
vierde klas. De schoolexamens van de havo zijn verdeeld over de 
vierde en vijfde klas. De onderdelen ervan zijn beschreven in het 
PTA. Het PTA voor zowel mavo als havo verschijnt vóór 1 oktober op 
onze website. 
Op de mavo doen leerlingen in een kunstvak examen. Op de havo 

is het ook mogelijk in twee kunstvakken examen te doen. Dit is dan 
verplicht een podium- en een beeldend vak. 
We zijn een kleine school. Dat betekent dat niet altijd alle pakket-
keuzes mogelijk zijn. Op dit moment bieden we op de HAVO geen 
Natuur & Techniek aan.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) 
Studiekeuze is en blijft lastig voor leerlingen en daarom is goede 
begeleiding van groot belang. Het voornaamste doel van loopbaan-
oriëntatie en -begeleiding is dat leerlingen een realistisch beeld 
krijgen van studie en beroep, gebaseerd op de praktijk. 
In de mentoruren in de bovenbouw wordt er met leerlingen gespro-
ken over hun buitenschoolse ervaringen, hun interesses en hun 
sterke punten. In het derde jaar doen leerlingen mee aan het project 
‘de kunst van het werken’, In de andere bovenbouwklassen gaan 
leerlingen naar onderwijsbeurzen, doen snuffelstages, gaan naar 
meeloopdagen en open dagen voor het vervolgonderwijs. In de 
examenklassen is er een LOB-uur ingeroosterd om leerlingen goed 
te kunnen begeleiden richting een vervolgopleiding.

Digitaal portfolio: Leerpodium
Het IVKO heeft een eigen digitaal portfolio ontwikkeld. Dit is een be-
schermde webomgeving waarin leerlingen zowel opdrachten kunnen 
maken, als ook hun eigen, unieke schoolportfolio kunnen opbouwen. 
Leerlingen kunnen hierin bijvoorbeeld hun ontwikkeling in de kunst-
vakken laten zien. Vanzelfsprekend is het portfolio goed beveiligd en 
besloten. Leerlingen leren in deze omgeving ook hoe ze een website 
kunnen bouwen in Wordpress. We bouwen het werken met Leerpo-
dium de komende jaren stap voor stap uit. Op dit moment werken de 
kunstvakken, CKV en Nederlands met het portfolio.

Cambridgeprogramma Engels 
Leerlingen die uitblinken in Engels kunnen deelnemen aan het Cam-
bridgeprogramma. Het ‘Cambridge certificate’ is wereldwijd erkend 
en heeft een grote meerwaarde naast het reguliere diploma. De kos-
ten voor deelname aan het examen Cambridge komen voor rekening 

van de ouders. Het Cambridge-programma wordt aangeboden in de 
IVKO-uren.

DELF 
Leerlingen die uitblinken in Frans kunnen deelnemen aan het Di-
plome d’Etudes en Langue Francais. Dit zijn internationaal erkende 
Franse taalexamens die leiden tot een diploma waarmee je je be-
heersing van de Franse taal kunt aantonen. Er zijn diploma’s op vier 
niveaus te behalen. Het DELF-programma wordt aangeboden in de 
IVKO-uren.

Rekenen 
De rekentoets is een vereiste voor alle leerlingen maar het resultaat 
telt niet mee in de slaag/zak-regeling voor het diploma. Goed kunnen 
rekenen blijft evenwel belangrijk. Enerzijds omdat het een vaardig-
heid is die je nodig hebt in het dagelijks leven, anderzijds omdat de 
vakken economie, wiskunde en biologie een goede rekenvaardig-
heid vragen. Vanaf schooljaar 22/23 is de leerlijn rekenen herkenbaar 
terug in het lesaanbod in de A en B. De rekencoördinator monitort de 
leerlingen en houdt het niveau van de leerlingen in de gaten d.m.v. 
centraal afgenomen toetsen. Voor bovenbouwleerlingen die geen 
wiskunde in hun pakket hebben is er ook een lesaanbod. Voor leer-
lingen die met een rekenachterstand van de basisschool komen is er 
extra ondersteuning in de IVKO-uren. 

Nieuwe opleidingsschool Amsterdam (NOA)
Het IVKO is onderdeel van de Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam. 
Dit betekent dat onze docenten nieuwe docenten opleiden. Zo zor-
gen we ervoor dat er nieuwe, inspirerende leraren worden opgeleid, 
bestrijden we het lerarentekort en halen we frisse ideeën de school 
in. Het geaccrediteerde partnerschap van NOA bestaat uit vijf 
schoolbesturen (20 partnerscholen) en zeven partnerinstituten (HvA/
FOO, HvA/ALO, HU/IA, VU/ULO, UvA/ILO, AHK/Breitner en Inhol-
land). Linda Kok is onze schoolopleider.
Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van de NOA: 
www.noa-amsterdam.nl.
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Focus op kunstonderwijs
De K van IVKO staat voor kunstzinnig. Het 
IVKO wil creatieve, authentieke mensen afle-
veren die kritisch kunnen denken en met ei-
genheid creëren. Binnen het kunstonderwijs 
op het IVKO staat het zelf maken centraal. 
Dat doen leerlingen soms alleen, maar vaker 
nog gezamenlijk. Een substantieel deel van 
onze leerlingen stroomt door naar kunstop-
leidingen op mbo- en hbo-niveau.
 
Cultuurprofielschool
Het IVKO maakt met 44 andere scholen deel 
uit van de Vereniging voor Cultuurprofiel-
scholen (VCPS). Al deze scholen 
profileren zich met kunst- en cultuuronder-
wijs. De kwaliteit ervan wordt vierjaarlijks 
getoetst door een visitatiecommissie van 
de VCPS. Na de visitatie juni 2019 sprak de 
commissie lovend over de vele activiteiten 
die het IVKO op kunst- en cultuurgebied 
ontplooit. Ze onderstreepte nog eens dat 
‘het kunstzinnige karakter meer dan op 
enige andere school zichtbaar is en breed 
wordt uitgedragen’. Ook de motivatie van de 
leerlingen voor kunst en de flair waarmee zij 
hun ervaringen formuleren, oogstten lof. Zie 
verder www.cultuurprofielscholen.nl.

DAMU-school
Slechts twaalf scholen in Nederland mogen 
gebruikmaken van de wettelijke DAMU-
regeling. Vanaf schooljaar 2017-2018 is het 
IVKO een van die twaalf. De DAMU-status 
geeft ons de mogelijkheid om toptalent in 
dans en muziek de ruimte en tijd te geven 
hun talenten te ontplooien. Concreet gaat 

het dan om leerlingen die een vooropleiding 
dans of muziek volgen aan een erkende 
HBO-instelling, zoals het Amsterdams Con-
servatorium en de Academie voor Dans en 
Theater van de Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten. Het IVKO werkt intensief 
samen met de dansvooropleiding 5 O’Clock 
van de Amsterdamse Hogeschool voor de 
Kunsten.

Het IVKO kan DAMU-leerlingen binnen de 
kaders van de DAMU-regeling bijzondere 
faciliteiten aanbieden. Dat doen wij altijd 
op maat en afgestemd op de betreffende 
leerling. Faciliteiten bestaan bijvoorbeeld 
uit verlichting van het onderwijspakket door 
bepaalde vakken niet te volgen. Op de mavo 
betreft dit lichamelijke opvoeding, maat-
schappijleer en een kunstvakken. Op de 
havo betreft dit lo, maatschappijleer, ckv en 
een profiel keuzevak. Ook is er de mogelijk-
heid om toetsen of examens te spreiden om 
ruimte te beiden voor optredens, in uitzon-
derlijke gevallen zelfs het centraal examen. 
Zie voor gedetailleerde informatie de wet-
telijke regeling: beleidsregel DAMU-licentie 
VO 2020.
DAMU-leerlingen worden begeleid door een 
speciale DAMU-mentor, Maureen Gefken. 
DAMU-leerlingen kunnen met haar bespre-
ken welke faciliteiten zij nodig hebben. Deze 
afspraken zijn altijd individueel. 

Producties, IVKO-week en de Grote 
Voorstelling
IVKO-leerlingen maken veel. Dit culmi-

neert in vele eigen producties, al dan niet 
in samenwerking met culturele partners in 
de stad. Het actuele overzicht van IVKO-
producties publiceren we op de website. 
Leerlingen en ouders zijn bijna altijd welkom. 
Een van de hoogtepunten is de IVKO-week 
waar leerlingen onder leiding van tientallen 
kunstenaars en gezelschappen in de stad 
in allerlei disciplines werken aan één thema. 
Dit resulteert in een feestelijke expositie 
voorafgaand aan de kerstvakantie. Een 
ander hoogtepunt is de Grote Voorstelling, 
een productie waarbij alle kunstvakken 
samenkomen en waaraan leerlingen uit alle 
jaarlagen mee kunnen doen. 

Kunstvakken in de onderbouw 
en bovenbouw
In de eerste en tweede klas volgen alle 
leerlingen dezelfde kunstvakken. Vier vakken 
worden gedurende een half jaar gevolgd: 
muziek, mime, dans en film. Het vak drama 
wordt het gehele jaar gevolgd. Sinds school-
jaar 21/22 worden de beeldende discipli- 
nes niet meer apart aangeboden, maar 
gezamenlijk in het gloednieuwe Atelier IVKO. 
Leerlingen hebben wekelijks vier uur beel-
dende kunstonderwijs in het Atelier IVKO. 
Daarbij komen de disciplines tekenen, foto-
grafie, handvaardigheid en mode/textiel aan 
bod. Het Atelier IVKO is een goed uitgeruste 
ruimte met keramiek oven, een zone voor 
grof werk en een zone voor fijn werk. Ook is 
er de mogelijkheid om digitaal te werken.
In de derde klas volgen alle leerlingen een 
brede beeldende module, daarnaast kiezen 

ze een podium-module (dans, muziek of dra-
ma) en als laatste hebben de leerlingen een 
vrije keuze uit een tweede podium-module, 
een verdiepende module foto, film of mode 
& textiel of een module theatertechniek. In 
het vierde leerjaar kiezen de leerlingen een 
examenvak na advies van de kunstdocen-
ten. Alle leerlingen doen in één kunstvak 
eindexamen. Vanaf schooljaar 21/22 zijn alle 
beeldende disciplines vertegenwoordigd in 
het brede vak beeldende vorming. Op de 
havo is het mogelijk in twee kunstvakken 
examen te doen binnen het profiel C&M. Dit 
is dan één podium- en één beeldend vak. De 
mavo-examenleerlingen volgen daarnaast 
nog de D-module beeldend of podium.  

Wat houden de kunstvakken in?
Podiumvakken
De podiumvakken zijn de examenvakken 
dans, drama en muziek. In de A en B wordt 
ook mime gegeven. 

Dans 
In de onderbouw leer je een aantal basis-
vaardigheden, waaronder improvisatie, tech-
niek en dansexpressie. In de bovenbouw 
krijg je veel danstechniek. Je leert een cho-
reografie te maken en er zijn veel optredens 
binnen en buiten de school. 
Regelmatig stromen IVKO-leerlingen door 
naar de mbo-dansopleiding van het ROC 
van Amsterdam en de dansopleidingen  
van de Academie voor Theater en Dans  
van de Amsterdamse Hogeschool voor de 
Kunsten. 
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Naschoolse talentklas dans i.s.m. 5 O’Clock
We hebben met de 5 O’Clock class, de 
vooropleiding van de Academie, een nauw 
samenwerkingsverband. Dit houdt onder 
andere in dat sterk gemotiveerde leerlin-
gen deel kunnen nemen aan een talentklas 
die na schooltijd wordt geprogrammeerd 
en wordt geleid door docenten van de 5 
O’Clock. Leerlingen die hier gemotiveerd en 
getalenteerd blijken, kunnen zonder auditie 
doorstromen naar de 5 O’Clock opleiding. 

Mime en drama
Bij mime en drama worden de leerlingen 

vanaf het begin uitgedaagd en geïnspireerd 
om hun eigen ideeën op het toneel vorm te 
geven. Zij leren zichzelf te uiten en in te le-
ven in een ander. Door zelf theater te maken 
en door naar voorstellingen te gaan leert 
de leerling het theatervak in al zijn facetten 
kennen. 

In de onderbouw krijgen leerlingen onder-
richt in basisvaardigheden als duidelijk 
spreken, samenspel en de ontwikkeling van 
de verhouding tot het publiek. 
Leerlingen die in de bovenbouw drama 
kiezen verdiepen zich verder in het vak en 
leren te werken vanuit vaktermen waarbij het 
proces centraal staat. Zij leren vanuit theater 
te reflecteren op de wereld om hen heen. 
In het examenjaar komt het ontwerpaspect 
uitgebreid aan bod: leerlingen werken als 
theatermaker. Ieder jaar stromen er leerlin-
gen door naar beroepsopleidingen. 

Naschoolse productieklas
Sterk gemotiveerde leerlingen uit alle 
jaarlagen (met uitzondering van de examen-
klassen) kunnen deelnemen aan de produc-
tieklas. Daarin wordt een grote voorstelling 
gemaakt en geproduceerd waarbij leerlingen 
kennismaken met alle facetten van het ma-
ken van een theatervoorstelling. 

Muziek
In de eerste twee jaar hebben alle leerlingen 
muziekles. Zij maken zelf meerdere mu-
ziekstukken. Maar leerlingen gaan ook naar 
buiten, bijvoorbeeld naar het Muziekgebouw 
aan ‘t IJ, naar de workshop ‘Klankspeeltuin’. 
In de bovenbouw worden daar muziektheo-
rie en optreden voor een groot publiek aan 

toegevoegd. Elk jaar stromen er leerlingen 
door naar de mbo-muziekopleidingen en het 
Conservatorium van Amsterdam. 

Naschoolse talentklas muziek
Sterk gemotiveerde leerlingen die een instru-
ment bespelen of zingen kunnen deelnemen 
aan een talentklas die na schooltijd wordt 
geprogrammeerd en wordt geleid door do-
centen/stagiaires van het Conservatorium. 

D-module Podium
In de D-module podium voor mavo-examen-
leerlingen onderzoeken examenleerlingen 

dans, drama en muziek hoe zij hun podium-
presentaties kunnen versterken. We doen 
oefeningen ter training en bewustwording 
van theatraliteit en experimenteren met thea-
tervormgeving. 

Beeldende disciplines: Atelier 
IVKO en Studio FF
De beeldende disciplines tekenen, mode & 
textiel, handvaardigheid, keramiek, foto en 
film zijn sinds schooljaar 21/22 geprogram-
meerd in het Atelier IVKO. Niet meer apart, 
maar gezamenlijk met veel aandacht voor 
het creatieve proces. Daarbij ontstaat er 
ruimte om werk te maken dat disciplines 
combineert, overstijgt of helemaal nieuwe 
dingen uit te proberen als lasersnijden 
of 3D-printen. Het docententeam gaat je 
verleiden te onderzoeken hoe jij je het beste 
kunt uitdrukken in de beeldende disciplines. 
Alle leerlingen starten in de A en B met vier 
onafgebroken lesuren in Atelier IVKO, een 
ruimte waarin je skills aanleert en leert over 
de wereld om je heen, sociaal/maatschap-
pelijk maar ook toekomstgericht. In de C-
jaarlaag hebben alle leerlingen twee lesuren 
in het atelier. Vervolgens kunnen leerlingen 
het brede vak beeldende vorming kiezen 
als examenvak. Daarbij maken ze werk in 
de discipline van hun keuze, maar hebben 
ook de vrijheid om beeldende disciplines te 
combineren. De mavo-leerlingen doen mee 
aan een landelijk examen waarbij zij een 
bepaald thema krijgen aangereikt. Daarnaast 
werken zij, net als de havo-leerlingen, aan 
een expositie van eigen werk. 
 
In Atelier IVKO zijn zones voor beeldend 
grof (keramiek, hout en metaal bewerken, 

solderen) en beeldend fijn (teken en schil-
deren, mode en textiel en film en foto. Het 
atelier heeft een open karakter maar kan zo 
nodig voor een klein deel worden afgesloten. 
Je kunt er ambachtelijk maar in toenemende 
mate ook digitaal aan de slag. Alle materi-
alen en gereedschappen zijn zo georgani-
seerd zodat je ze makkelijk zelfstandig kan 
pakken en ermee aan de slag kan gaan en 
je ze vervolgens ook weer eenvoudig kunt 
opbergen. 

Ieder jaar stromen er leerlingen van het IVKO 
door naar de diverse kunstacademies, en fo-
tografie- en filmopleidingen in Nederland op 
mbo en hbo-niveau. Meer en meer werken 
deze opleidingen cross-disciplinair en met 
gebruik van technologie. Met het nieuwe 
Atelier IVKO en Studio FF hoopt het IVKO de 
aansluiting met deze vervolgopleidingen nog 
vloeiender te maken. 
 
Studio Foto/Film
In STUDIO FF staan vaste computers 
waarop je kan monteren en foto’s kunnen 
bewerken. Er is ook een kleine maar goed 
uitgeruste dokaruimte. Dit lokaal is zo inge-
richt dat je het flexibel kan gebruiken. Met 
vaste werktafels met computers langs de 
wanden en verrijdbare tafels in het midden 
van het lokaal. Zo is er een mogelijkheid 
om een kleine fotostudio in te richten of een 
filmset. 

Leerlingen kunnen in de C kiezen voor een 
verdiepende module foto of film naast de 
brede beeldende module. Deze module is 
specifiek voor leerlingen die zich in de meer 
technische kanten van foto of film willen ver-

diepen. Leerlingen die examen willen doen 
met fotografisch werk of een film kiezen het 
examenvak beeldende vorming. 
We hebben ieder schooljaar ons eigen IVKO-
filmfestival, waarvan de winnaars naar het 
NFFS (Nederlands Filmfestival voor Scholie-
ren) gaan. 

Naschoolse talentklas beeldend i.s.m. 
Breitner Academie
Sterk gemotiveerde leerlingen met een 
beeldend talent kunnen deelnemen aan de 
talentklas beeldend die in samenwerking 
met de Breitner Academie is opgezet. Hier 



CKV is een ervaringsvak. Leerlingen zijn 
daarom regelmatig buiten de school te 
vinden; ze bezoeken dan een museum, 
voorstelling of expositie. De ene leerling 
vindt iets mooi en de ander niet. Hierover 
gaan leerlingen met elkaar in gesprek en ze 
verwerken hun ervaringen met behulp van 
praktische opdrachten. Leerlingen stellen 
een kunstportfolio samen in Leerpodium.

Kunst Algemeen
Dit vak wordt gegeven in 4 en 5 havo. Kunst 
algemeen (KUA) is het theoretische deel van 
het gekozen kunstvak. Kunstbeschouwing 
staat centraal: kijken en betekenis geven. 
Leerlingen maken kennis met de belangrijk-
ste termen en begrippen van de bouwkunst, 
dans, muziek, beeldende kunst en drama. Zij 

leren woorden te geven aan wat ze zien. En 
ze leren verschillende historische kunststro-
mingen kennen en duiden. Het vak wordt 
afgesloten met een Centraal Schriftelijk 
Examen en bepaalt de helft van het eindcij-
fer voor het kunstvak op de havo.

Kunstgeschiedenis in de C
In het derde jaar volgen alle leerlingen een 
vak kunstgeschiedenis.  

Naar buiten…
We maken veel zelf, maar iets bekijken, ver-
gelijken en erover nadenken is ook belang-
rijk. We gaan naar musea, de film, bezoeken 
theaters en we zijn regelmatig in Artis te 
vinden. We doen mee met columnwedstrij-
den, poëzieprojecten, het jaarlijks Kasteelju-
weel in het Muiderslot voor eersteklassers. 
Daarnaast worden onze leerlingen graag 
gevraagd om mee te doen aan debatten en 
openbare discussies. 
Dansleerlingen gaan regelmatig naar dans-
theater AYA en reflecteren daar met de dan-
sers op het maakproces van de voorstelling 
die zij zojuist hebben gezien. Omdat we zo-
veel culturele activiteiten hebben, gebruiken 
we een aanzienlijk deel van de ouderbijdrage 
om al deze leuke en leerzame uitstapjes en 
activiteiten te bekostigen. Daarnaast maken 
we gebruik van de Cultuurkaart (CJP), de 
Voucherbank en de Museumjaarkaart (MJK) 
voor jongeren.

Openbare Bibliotheek
Al onze leerlingen zijn gratis lid van de OBA 
(Openbare Bibliotheek). CC Amstel is onze 
achterbuur op het Asscherterrein. Docenten 
bezoeken, samen met onze leerlingen de 

bibliotheek om te lezen, te studeren, te on-
derzoeken en tentoonstellingen in te richten. 

Optreden in CC Amstel
Naast het IVKO is het professionele CC 
Amstel theater. Voor optredens maken wij 
veelvuldig gebruik van dit theater opdat 
leerlingen podiumervaring opdoen. Tijdens 
de open podia kunnen leerlingen samen of 
alleen een optreden verzorgen voor de rest 
van de school: van musicalliedjes tot het 
zingen van ballads en van serieus toneel tot 
komische acts De examenleerlingen houden 
hun afsluitende dans, theater en muziek-
voorstellingen in CC Amstel.
 
IVKO is Toneelmakerijschool
Het IVKO heeft een vaste samenwerking 
met De Toneelmakerij, een repertoiregezel-
schap voor jeugd, jongeren en volwassenen. 
De samenwerking komt tot uiting door het 
bezoeken van voorstellingen en het volgen 
van workshops binnen en buiten school. 
Daarnaast geldt voor de examenleerlingen 
drama dat zij reflecteren op het maakproces 
van een voorstelling.
Zie ook www.toneelmakerij.nl.

maken leerlingen werk onder leiding van 
docenten van de Breitner Academie. 

C-module theatertechniek
Dit vak kan alleen als module gekozen 
worden in het derde jaar. In het hart van de 
school bevindt zich een prachtige theater-
zaal. De theaterzaal is voorzien van profes-
sionele theatertechnische voorzieningen. 
Licht, geluid en decor spelen een grote rol 
bij de uitvoering van voorstellingen. Tijdens 
de lessen van het vak theatertechniek leer 
je hoe je schijnwerpers moet ophangen en 
richten. Hoe je een microfoon aansluit op 
de mengtafel. Je leert hoe je moet omgaan 
met de hijsmiddelen. Leerlingen die thea-
tertechniek volgen worden bij veel podium-
presentaties op school ingeschakeld. In het 
begin onder begeleiding, maar naarmate het 
schooljaar vordert werken ze steeds zelf-
standiger. 

D-module Beeldend
In de D module beeldend onderzoeken de 
mavo-examenleerlingen hoe je creatiever 
kunt denken in het kijken naar kunst en 
het maken ervan. Er worden oplossingen 
gezocht voor sociale en maatschappelijke 
vraagstukken met als doel meer diepgang, 
inhoud en betekenis te geven aan het eigen 
beeldende werk.

Kunstbeschouwing
CKV
Leerlingen leren bij Culturele en Kunstzin-
nige Vorming hun kennis van verschillende 
vormen van kunst en cultuur te vergroten en 
deze kennis in te zetten bij het beschouwen 
van kunst.
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• Deelname aan binnen- en buiten-
schoolse activiteiten is verplicht, ook 
als ze buiten schooltijd plaatsvinden.

• Wij verwachten van onze leerlingen dat 
zij zich zelfstandig, in kleine groepjes, 
kunnen verplaatsen.

• Wij verwachten tevens van onze bo-
venbouwleerlingen dat zij in het bezit 
zijn van een Museumjaarkaart.
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De praktische kant van onderwijs op het IVKO
Magister
Magister is het digitale programma dat op 
het IVKO gebruikt wordt als leerlingvolgsys-
teem en als Elektronische Leeromgeving 
(ELO). Leerlingen gebruiken Magister om 
hun persoonlijke agenda, het rooster en 
roosterwijzigingen te bekijken. Als ouder 
kunt u hierin ook de vorderingen van uw kind 
volgen. Docenten gebruiken Magister om 
de studiewijzers voor de vakken zichtbaar 
te maken voor leerlingen. En om aftekenin-
gen, cijfers en PTA te verwerken, verslagen 
te maken en absenties van leerlingen bij te 
houden. 
Om in te kunnen loggen in Magister ontvan-
gen leerlingen en ouders aan het begin 
van de schoolcarrière een gebruikersnaam 
en een wachtwoord. Bij problemen met 
inloggen kan het best contact worden opge-
nomen met de administratie via ivko@msa.
nl o.v.v. voor- en achternaam van de leerling 
en klas.

Studiewijzers in Magister
Elke leerling krijgt aan het begin van het 
schooljaar per vak een jaarprogramma, de 
zogenaamde studiewijzer. Deze studiewij-
zers staan in de Elektronische Leeromgeving 
(ELO) van het digitale leerlingvolgsysteem 
Magister. Hierdoor weet de leerling wat hij 
moet leren en maken. 
Het jaarprogramma bestaat uit vier periodes 
met opdrachten en toetsen. De opdrach-
ten zijn bedoeld om inzicht te krijgen in 
de beheersing van een bepaald leerdoel.  
Als bepaalde opdrachten voldoende zijn 

afgerond krijgt de leerling van de docent een 
zogenoemde aftekening. Veel opdrachten 
zijn individueel. Er zijn ook onderdelen die 
leerlingen gezamenlijk maken. Sommige 
opdrachten zijn voor alle leerlingen verplicht, 
maar er zijn ook opdrachten die een leer-
ling in overleg met de vakdocent invult. De 
opdrachten worden door de docenten geno-
teerd in Magister zodat leerlingen en ouders 
de voortgang voortdurend kunnen volgen. 
Toetsen worden beoordeeld met cijfers. Het 
systeem van aftekeningen wordt gehanteerd 
tot en met het derde leerjaar. Hiermee wordt 
het voortgangsproces van de leerling goed 
in kaart gebracht. Een additionele bonus is 
dat leerlingen die alle aftekeningen hebben 
behaald, in aanmerking komen voor een 
herkansing van dat vak (twee per periode). 

Mentoraat  
Iedere klas wordt begeleid door een of twee 
mentoren. Iedere mentor is gekoppeld aan 
een aantal leerlingen en voert individuele 
coachingsgesprekken met die leerlingen. De 
mentor houdt het welbevinden, de cognitie-
ve ontwikkeling en de creatieve ontwikkeling 
van de leerling in de gaten. Voor ouders is 
de mentor het eerste aanspreekpunt binnen 
de school. De mentor is ook de contactper-
soon als er zorgen zijn over een leerling. Alle 
klassen hebben een mentoruur. Daarin wor-
den de algemene en organisatorische zaken 
met de leerlingen besproken, is er aandacht 
voor het plannen en organiseren van het 
schoolwerk en wordt er aandacht besteed 
aan sociaal-emotionele onderwerpen en 

het groepsproces. Daarnaast is er ook een 
coachingsuur waarin de mentor ruimte heeft 
de leerlingen individueel te spreken. De 
mentoren in de bovenbouw hebben als extra 
taak om de leerlingen te ondersteunen bij 
het maken van een verantwoorde keuze van 
het vakkenpakket. De mentor wordt daarbij 
in grote mate ondersteund door de vakdo-
centen en de decaan. 

IVKO-uren
Als montessorischool vinden we het be-
langrijk dat leerlingen verantwoordelijkheid 
nemen voor hun individuele leerproces. Dat 
betekent ook dat leerlingen in de gelegen-
heid moeten zijn om keuzes te kunnen ma-
ken die helpend zijn om hun leer- en ontwik-
keldoelen te behalen. Alle leerlingen hebben 
twee of vier IVKO-uren in hun rooster. De 
leerlingen kunnen een keuze maken uit een 
remediërend en verrijkend aanbod dat voor 
hun specifieke jaarlaag is ontwikkeld. Ook 
zijn er enkele IVKO-uren 

Rapportage en voortgang
Drie keer per jaar krijgen de leerlingen een 
rapport. Op het rapport staan de gemid-
delde periodecijfers per vak, het gemiddelde 
jaarcijfer, de voortgang en hoe de docenten 
de autonomie, reflectie en sociaal leren van 
de leerlingen waarderen. Daarnaast is er 
ruimte voor een opmerking van de mentor of 
docenten. De leerlingen van 4 mavo en 4 en 
5 havo hebben een cijferrapport, aangevuld 
met opmerkingen van docenten.  

Ouderavonden en 10-minuten-
avonden
We hebben op het IVKO twee soorten  
ouderavonden: ouderavonden met een  
informatief karakter (voorlichting over 
werkwijze (1e klas), werkweken, keuzetraject 
bovenbouw, workshops over pesten  
en alcohol, hoe bereid je je voor op je  

examen, etc.) en de tien-minutenavonden  
met mentoren. Drie keer per jaar krijgen  
de leerlingen een rapport dat met de ouders 
en mentor wordt besproken tijdens een  
ouderavond. Voor de ouderavonden ontvan-
gen ouders een digitale uitnodiging per  
mail. 
De data zijn ook terug te vinden in de 

jaarkalender op de website. Wij vinden het 
belangrijk dat de leerlingen bij de gesprek-
ken aanwezig zijn. 

Overgangsbeleid
Voor iedere jaarlaag zijn overgangsnormen 
beschreven. Deze zijn op onze website 
(www.ivko.nl) terug te vinden. In alle jaar-
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Resultaten van het 
IVKO
Scholen op de kaart
Op de website ‘Scholen op de kaart’ is altijd een actueel  
overzicht van onze resultaten te vinden.  
Zie: www.scholenopdekaart.nl. U vindt daar:
• Schooladvies en plaatsing
• Doorstroom binnen de school
• Examencijfers
• Slaagpercentage
• Doorstroom naar vervolgonderwijs

Doorstroomresultaten na de tweejarige  
brugperiode
Het IVKO is er trots op een kansenschool te zijn. Het lukt ons  
ieder jaar weer een substantieel deel van de leerlingen te  
stimuleren tot een leerweg boven het basisschooladvies.  
In leerjaar 2020/2021 na de tweejarige brugperiode: 
• Stroomde 60 procent van de leerlingen door naar de havo (bij 

aankomst op het IVKO had 35 procent een advies op dit niveau)
• Stroomde 30 procent van de leerlingen door naar de mavo (bij 

aankomst had 65 procent een advies op dit niveau) 
• En doubleerde 10 procent

Voortijdig SchoolVerlaters (VSV)
Er zijn geen voortijdig schoolverlaters in schooljaar 2020/2021.

Slagingspercentages IVKO

mavo havo
2021 – 2022 96% 85%
2020 – 2021 100% 94%
2019 – 2020 100% 96%
2018 – 2019 97% 86%
2017 – 2018 98% 77%
2016 – 2017 84% 77%

lagen beslist het docententeam van die 
jaarlaag tijdens de rapportvergadering aan 
de hand van de overgangsnormen of een 
leerling bevorderd wordt of niet. Zittenblijven 
in het eerste jaar is niet mogelijk en in het 
tweede jaar alleen bij aanwijsbaar leerweg 
belemmerende tijdelijke omstandigheden. 
Als een leerling geen overgangsrapport  
voor mavo of havo heeft, zal een bindend 
advies gegeven worden voor een andere 
school. 

Lichtkrant
Op elke etage hangen monitoren waarop de 
actuele mededelingen en roosterwijzigingen 
vermeld staan. 

Lesrooster
De lessen duren veertig minuten maar wor-
den meestal gegeven in blokken van twee 
lesuren. Het voordeel van de blokuren is 
dat de leerlingen een beperkt aantal vak-
ken hebben op een dag. De roosters staan 
in Magister. In enkele gevallen kan voor 
de bovenbouw ook het tiende uur worden 
ingeroosterd.

Roosterwijzigingen, lesuitval en 
tussenuren 
Uiteraard proberen wij lesuitval zo veel 
mogelijk te beperken. Eventuele roosterwij-
zigingen worden zichtbaar gemaakt in het 
Magisterrooster en zijn tevens zichtbaar via 
de lichtkrant en onze website. Wanneer een 
docent zich op de dag zelf ziek meldt, is het 
helaas niet altijd te voorkomen dat leerlingen 
al onderweg zijn naar school. De leerlingen 
gaan dan, al dan niet onder begeleiding, op 
school aan het werk.

Adresgegevens en 
mailcontact
Vrijwel al onze communicatie verloopt 
digitaal via Magister of Office 365. Het is 
daarom erg belangrijk dat uw e-mailadres 
klopt. Ouders kunnen via ‘instellingen’ in 
Magister zelf hun e-mail of mobiele telefoon-
nummer wijzigen. Leerlingen hebben een 
eigen e-mailadres en outlook-account. Het 
e-mailadres is 12345@edu.msa.nl, waarbij 
de cijfers vervangen moeten worden door 
het Magisternummer van de leerling. Leer-
lingen kunnen direct mailen met docenten, 
ouders wordt gevraagd contact op te nemen 
met de persoonlijk mentor van de leerling.

Jaarplanning
U vindt de jaarplanning op onze website 
onder het kopje ‘activiteiten’.

lesrooster 

1e uur 8.30 - 9.10

2e uur 9.10 - 9.50

3e uur   9.50 - 10.30

kleine pauze (15 minuten)

4e uur 10.45 - 11.25

5e uur 11.25 - 12.05

grote pauze (40 minuten)

6e uur 12.45 - 13.25

7e uur 13.25 - 14.05

8e uur 14.05 - 14.45

kleine pauze (15 minuten)

9e uur 15.00 - 15.40

10e uur 15.40 - 16.20

11e uur 16.20 - 17.00

verkort lesrooster 

1e uur 8.30 - 9.00

2e uur 9.00 - 9.30

3e uur 9.30 - 10.00

4e uur 10.00 - 10.30

pauze

5e uur 10.50 - 11.20

6e uur 11.20 - 11.50

7e uur 11.50 - 12.20

8e uur 12.20 - 12.50

Verkort rooster
Tijdens rapportvergaderingen en studiedagen kan er 
gebruik worden gemaakt van een verkort rooster. Dit 
betekent aangepaste lestijden.
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Leerlingbegeleiding & zorg
Samenwerkingsverband
Het Samenwerkingsverband Voortgezet 
Onderwijs Amsterdam-Diemen ondersteunt 
scholen bij het organiseren van passend on-
derwijs voor iedere leerling. Het IVKO maakt 
deel uit van dit verband.

SchoolOndersteuningsPlan
Het IVKO heeft in het SchoolOndersteu-
ningsPlan in detail beschreven op welke 
wijze de zorg is georganiseerd en welke 
extra ondersteuning kan worden geboden. 
De meest actuele versie van dit SOP vindt 

u op de website onder www.ivko.nl/ouders/
begeleiding.

Zorg: mentor is eerste lijn in de 
zorg
De mentor
Iedere klas wordt begeleid door een of twee 
mentoren. Iedere mentor is gekoppeld aan 
een aantal leerlingen en voert individuele 
coachingsgesprekken met die leerlingen. De 
mentor houdt het welbevinden en de stu-
dievoortgang in de gaten. Voor ouders is de 
mentor het eerste aanspreekpunt binnen de 

school. De mentor is ook de contactpersoon 
als er zorgen zijn over een leerling. 

Zorg: aanvullende zorg en onder-
steuning in de tweede lijn
Met achterstand van de basisschool
Wanneer de basisschool bij de overdracht 
van leerlingen aan het IVKO heeft gemeld 
dat er leerachterstanden zijn, krijgen de be-
treffende leerlingen extra ondersteuning. Op 
het IVKO krijgen deze leerlingen in het eerste 
en tweede jaar extra taal- en rekenonder-
steuningslessen op de dinsdagmiddag en in 
sommige gevallen ook huiswerkbegeleiding. 
De afspraken over de ondersteuning en het 
advies worden vastgelegd in een Ontwik-
kelings- en Perspectief Plan (OPP). Ouders 
worden door de ondersteuningscoördinator 
ingelicht als er leerachterstanden zijn gecon-
stateerd.

Faalangstreductietraining
Leerlingen die last hebben van faalangst 
bieden wij een faalangstreductietraining 
aan. Deze training wordt twee keer per jaar 
één periode lang gegeven. De lessen gaan 
niet ten koste van de reguliere lestijd maar 
worden geprogrammeerd op de dinsdag-
middag of tijdens de IVKO-uren. De groep-
jes bestaan uit maximaal tien leerlingen. 
De oefeningen die gebruikt worden sluiten 
aan bij de vier pijlers van het leren omgaan 
met faalangst: sociale vaardigheid, zelf-
vertrouwen, ontspanning en het omzetten 
van belemmerende gedachtes in helpende 
gedachtes.  

Taalscreening en 
taalondersteuningslessen
Alle A-leerlingen worden aan het begin van 
het eerste jaar op het IVKO gescreend op 
begrijpend lezen, woordenschat en spel-
ling. Als uit deze screening blijkt dat het 
begrijpend lezen en/of spelling nog niet op 
niveau is, wordt een leerling in de taalklas 
geplaatst. Deze wekelijkse ondersteunings-
lessen starten na de herfstvakantie en duren 
tot de meivakantie. Leerlingen worden dan 
opnieuw gescreend en afhankelijk van die 
uitslag krijgt de taalklas wel of geen vervolg 
de rest van het schooljaar en in de B-klas.  
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eerste lijn 
mentor
docent

tweede lijn
• ondersteuningscoördinator (June van Thiel)
• decaan (mavo: Maureen Gefken;  
 havo: Camilla Heath)
• taalbeleid (Barbara Wolff) 
• dyslexiecoördinator (Barbara Wolff)
• rekencoördinator (Nathalie Audureau)
• leerlingbegeleider ( Charissa Soleman)
• anti-pestcoördinator (Esther den Hollander)
• orthopedagoog (Yamina Rahou)

derde lijn
• leerplichtambtenaar (Patrick Spruijt)
• schoolarts (Silvia van den Heijkant)
• schoolverpleegkundige (Iris Meester)
• ouder-kind adviseur (Heleen Knopper)
• begeleider passend onderwijs (Lieselotte Gill)
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Er zitten maximaal 15 leerlingen in de taal-
klas en ieder werkt op zijn/haar eigen  
(doel)niveau. Sommigen werken naast 
begrijpend lezen ook aan extra ontwikkeling 
van de woordenschat. Aan het eind van  
de B-klas vindt de laatste taalscreening 
plaats. 

Dyslexie
Leerlingen met een dyslexie-verklaring  
kunnen gebruikmaken van wekelijkse 
dyslexie-ondersteuning. Begin van het 
schooljaar worden alle nieuwe dyslectisch 
leerlingen door de dyslexiecoördinator  
uitgenodigd voor een kennismakingsge-
sprek. Daarin wordt vastgesteld welke  
ondersteuningsbehoefte die leerling heeft. 
Docenten worden op de hoogte gebracht 

van deze compenserende afspraken per 
leerling. Alle dyslectische leerlingen heb-
ben recht op verlenging bij toetsen. Sinds 
schooljaar 21/22 werken we ook met 
voorleessoftware. Ouders van dyslectische 
leerlingen worden in september uitgenodigd 
voor een voorlichtingsavond dyslexie waar 
ook het dyslexieprotocol van het IVKO wordt 
uitgelegd. 

Rekenondersteuning
We bieden in het eerste en tweede school-
jaar rekenen aan binnen het wiskundeonder-
wijs. We werken met een digitale adaptieve 
lesmethode waarin alle rekenonderdelen aan 
de orde komen die de leerlingen moeten 
beheersen voor de rekentoets én voor 
verschillende andere zaakvakken. Leerlingen 

worden in het eerste en tweede jaar getoetst 
op rekenonderdelen die in de rekenmethode 
aan bod komen. Leerlingen waarbij bij bin-
nenkomst een rekenachterstand wordt vast-
gesteld, of leerlingen die op latere toetsen 
uitvallen, komen in aanmerking voor extra 
rekenondersteuning. Deze ondersteuning 
wordt zo geprogrammeerd dat leerlingen 
geen andere lessen missen en wordt zo veel 
mogelijk toegespitst op de geconstateerde 
achterstanden. 

Zorg: derdelijnszorg met behulp 
van externe partijen
Het Zorg- en Adviesteam (het ZAT) 
Wanneer een leerling ernstige leerproblemen 
heeft, zich sociaal niet goed kan redden of 
zelf aangeeft dat het niet goed gaat, is er 
vaak meer nodig dan alleen de hulp van een 
mentor. Er kan dan externe hulp worden 
ingeroepen. De mentor en ondersteunings-
coördinator overleggen dit met ouders. Het 
komt ook voor dat advies gewenst is van de 
vaste ketenpartners van de school. 

Tezamen vormen zij het Zorg- en Advies-
team (ZAT). Het ZAT vergadert vijf keer per 
jaar onder leiding van de ondersteunings-
coördinator. De ZAT-leden zijn de Ouder- en 
Kindadviseur (OKA), de Begeleider Passend 
Onderwijs (BPO), de schoolarts (GGD) en de 
leerplichtambtenaar (LPA). Vanuit de school 
zijn de mentoren van de leerling betrokken 
en indien nodig is de decaan aanwezig. Het 
ZAT geeft een advies voor verdere begelei-
ding. De ondersteuningscoördinator en de 
mentor bespreken de uitkomsten met de 
ouders en maken afspraken over de inzet 
van de extra begeleiding.  

Begeleiding passend onderwijs: extra be-
geleiding voor leerlingen met een onders-
teuningsbehoefte
Leerlingen die aangemeld zijn met een 
specifieke ondersteuningsbehoefte, kunnen 
worden ondersteund door de Begeleider 
Passend Onderwijs (BPO). Het is hierbij 
wel van belang dat de gevraagde extra 
ondersteuning past binnen het schoolonder-
steuningsplan (SOP) van het IVKO. Met de 
ouders samen wordt een ondersteunings-
plan opgesteld dat aan het einde van elk jaar 
wordt geëvalueerd.

Leerlingen die vastlopen, kunnen door de 
ondersteuningscoördinator ook worden aan-
gemeld bij de BPO voor tijdelijke ondersteu-
ning. Deze ondersteuning is gericht op het 
leren plannen en bijwerken van achterstan-
den. Deze leerlingen krijgen een kortdurend 
plan van aanpak. Er volgt een evaluatie met 
de ouders en de BPO zal in samenwerking 
met de ondersteuningscoördinator advies 
geven over eventuele vervolgondersteuning.   

Leerlingebegeleiders: een tijdelijk steuntje 
in de rug 
Soms hebben leerlingen tijdelijk wat meer 
aandacht nodig dan de mentor kan geven.  
In dat geval kan een leerlingbegeleider hel-
pen. Het IVKO heeft een leerlingbegeleider 
die leerlingen kortdurend en gestructureerd 
kan helpen weer om op school tot leren te 
komen. Leerlingen worden hiertoe door hun 
mentor aangemeld bij de ondersteunings-
coördinator. De ondersteuningscoördinator 
bepaalt tevens of aanmelding bij de BPO of 
leerlingbegeleider passender is. 
 

Onderzoek GGD
De Gemeentelijke Geneeskundige Dienst 
(GGD) is op alle scholen van Amsterdam 
aanwezig om ervoor te zorgen dat er zicht 
is op de gezondheid van de kinderen. Deze 
dienst heeft een schoolverpleegkundige en 
een schoolarts aan de school toegewezen. 
In de tweede klas en de vierde klas van de 
middelbare school krijgt elk kind een uitno-
diging voor een preventief onderzoek van 
Jeugdgezondheidszorg. 

Schoolarts
Leerlingen die meer dan gemiddeld ziek  
zijn en daardoor afwezig zijn, worden aan-
gemeld bij de schoolarts. De schoolarts  
nodigt deze leerlingen en hun ouders uit 
voor een gesprek. Afhankelijk van de reden 

volgt voorlichting of advisering, bijvoorbeeld 
over gebruik van medicatie of inzet van 
behandeling, maar ook worden afspraken 
gemaakt over wanneer weer gestart kan 
worden met naar school gaan. Zo nodig 
overlegt de schoolarts met de huisarts of 
specialist. 

Ouder- en Kindcentra
In de Ouder- en Kindcentra (OKC) kunnen 
ouders en kinderen terecht met al hun vra-
gen over opvoeden en opgroeien. 

Er is een team van ouder & kind adviseurs 
aan het IVKO verbonden bij wie ouders en 
leerlingen van de school terechtkunnen voor 
advies, gesprekken en trainingen. 
Zie ook www.oktamsterdam.nl



Aanmelden: een afwijkende procedure
Instroom van groep 8-leerlingen
Intake: motivatie als voorwaarde
Het IVKO is een vakschool en staat in de 
Amsterdamse Kernprocedure ook als zoda-
nig vermeld. De vakscholen wijken in de aan-
meld- en intakeprocedure af van de reguliere 
VO-scholen in Amsterdam. 
Als vakschool organiseren we, naast de 
reguliere open dagen, extra intakemiddagen. 
Deelname aan zo’n intakemiddag is een 
verplicht onderdeel op weg naar plaatsing op 
onze school, zoals dat ook voor de andere 
vakscholen geldt. Op zo’n middag kijken we 
samen of de leerlingen genoeg interesse en 
enthousiasme voor de kunstvakken heeft. 
Leerlingen die een brede interesse in kunst 
en creativiteit hebben en een onderzoekende 
houding, passen bij onze school. Vooraf 
aanmelden is noodzakelijk en kan alleen via 
de website. De intakedata worden gepland 
in de weken voorafgaand aan de periode van 
inleveren van de voorkeurslijst. Leerlingen 
die niet plaatsbaar zijn bij het IVKO, hebben 
dan nog de gelegenheid zich op een andere 
school van eerste voorkeur aan te melden.

Matching
Als de intake, waarin de motivatie voor 
kunstonderwijs wordt onderzocht, positief  
is én de leerling een vmbo-t of vmbo-t/havo 
of havo- of havo/vwo-advies heeft, dan  
zal de leerling op plaatsbaar worden gezet  
in het administratieve systeem voor de over-
stap van primair onderwijs naar voortgezet 
onderwijs. Alleen die leerlingen kunnen  
het IVKO op hun voorkeurslijst zetten.  

Overigens geldt nadrukkelijk geen plaats-
garantie na een positieve intake omdat  
de matching nog moet plaatsvinden. Vervol-
gens kunnen leerlingen zich inschrijven  
op het IVKO. Matching vindt plaats volgens 
de data van de kernprocedure. Bij de 
aanname van leerlingen hebben we drie 
capaciteitsgroepen (mavo plus mavo/havo; 
en havo plus havo/vwo en een DAMU-
profielklas). We streven naar gelijke verde-
ling over de capaciteits-groepen mavo en 

havo. Bij overaanmelding voor één of beide 
niveaus zal het matchingsysteem bepalen 
wie geplaatst wordt. De DAMU-profielklas 
biedt ruimte aan leerlingen die een vooroplei-
ding dans en muziek aan het HBO doen. Het 
aantal beschikbare plekken is groot genoeg 
om plaatsing te kunnen garanderen. We heb-
ben in de eerste klas plaats voor maximaal 
108 leerlingen.
De school mag maximaal 2% van de be-
schikbare plaatsen toewijzen aan leerlingen 
op basis van zwaarwegende omstandighe-
den. Ouders dienen dit voorafgaand aan de 
aanmeldingsperiode ter sprake te brengen. 
De afdelingsleider onderbouw zal hier nog 
voorafgaand aan de sluiting van de aanmel-
dingsprocedure uitspraak over doen.

Onderzoek ondersteuningsbehoefte
Zo snel mogelijk na de matching onderzoekt 
het IVKO de ondersteuningsbehoefte  
van iedere geplaatste leerling. Leerlingen  
met extra ondersteuningsbehoeften kun-
nen geplaatst worden indien hun vraag 
past binnen ons schoolondersteuningsplan 
(zie hiervoor de website) en we voldoende 
zorgcapaciteit beschikbaar hebben. Mocht 
de ondersteuningsbehoefte van een leerling 
groter zijn dan waar het IVKO in kan voorzien 
dan zal het IVKO een plaats aanbieden op 
een school met een passend ondersteu-
ningsaanbod.

Zij-instroom
Aannamecriteria zij-instroom
Leerlingen die in een hoger jaar dan de 

eerste klas op het IVKO willen komen noe-
men we schoolwisselaars of zij-instromers. 
Leerlingen moeten een goede reden hebben 
om van school te willen wisselen. Daarnaast 
moet er ook plek zijn in de klas waar de leer-
ling naartoe wil. We kunnen vaak pas aan het 
eind van een schooljaar zeggen of iemand 
werkelijk geplaatst kan worden. We hante-
ren een wachtlijst. DAMU-leerlingen hebben 
hierbij altijd voorrang op andere leerlingen. 
Ook geven wij voorrang aan leerlingen van 
de andere MSA-scholen. 

Zij-instromers moeten aan een aantal criteria 
voldoen. 
• Er is een overgangsrapport voor het niveau 

waarop een leerling wil instromen. 
• De leerling is niet vaker dan één keer blij-

ven zitten.
• De leerling kan een kunstportfolio laten 

zien waaruit blijkt dat hij/zij past bij het 
IVKO. Het portfolio is een verzameling 
eigen creatief werk (bv. beeldend 2D en 
3D, audiovisueel, muziek, dans, textiel, 
drama) waaruit blijkt dat de leerling een 
brede interesse heeft in kunst & creativiteit. 
De interesse moet meer dan 1 discipline 
omvatten.

• De leerling heeft een overtuigende motiva-
tie om de overstap naar het IVKO te ma-
ken. Daarbij is het belangrijk dat de leerling 
zich realiseert dat hij/zij kiest voor montes-
sorionderwijs en dat hij/zij in substantieel 
minder tijd en oefening in de ‘cognitieve’ 
vakken tot hetzelfde resultaat moet komen 
als op een reguliere mavo(vmbo-t)- of 
havoschool.

• De ondersteuningsbehoefte moet vallen 
binnen wat wij als school kunnen bieden.

Bij aanmelding worden een aantal documen-
ten gevraagd. Zie hiervoor de aanmeldpro-
cedure op onze website. Alleen complete 
dossiers worden in behandeling genomen. 
Na beoordeling van het dossier wordt een 
leerling al dan niet uitgenodigd voor een 
aannamegesprek. De aannamecommissie 
bepaalt aan de hand van het dossier en het 
aannamegesprek of een leerling plaatsbaar 
is. Het oordeel van de aannamecommissie 
hierin is bindend.

Leerlingen mogen in het jaar van zij-instroom 
niet doubleren. Wij nemen geen zij-instro-

mers aan in de examenklassen mavo en 
havo. Zie ook de website. 

Uitstroom
Leerlingen die nog geen 18 zijn, die zonder 
diploma uit willen stromen naar het volwas-
senenonderwijs en gebruik willen maken 
van de zgn. vavo-regeling hebben daarvoor 
toestemming nodig van de schoolleiding. In 
het algemeen kan gesteld worden dat alleen 
toestemming wordt verleend wanneer een 
leerling gezakt is en slechts een of twee 
vakken voldoende moet afronden voor het 
behalen van een diploma.
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Organisatie van het IVKO
MSA-directie
Het IVKO is onderdeel van de Montessori 
Scholengemeenschap Amsterdam (MSA). 
Het directieteam van de MSA is eindverant-
woordelijk voor het beleid van de scholen-
gemeenschap als geheel. Het directieteam 
bestaat uit de bestuurder Alle van Steenis 
en de directeuren van de vier scholen, het 
MLA, het Metis Montessori, het IVKO en het 
Montessori Lyceum Oostpoort.

Schoolleiding 
De directeur, Kim Wannet is eindverantwoor-

delijk voor alle portefeuilles en is verant-
woordelijk voor de (strategische) externe 
contacten. Haar belangrijkste taken liggen 
op het terrein van de schoolontwikkeling, de 
financiën en het personeelsbeleid. 
Naast haar staan Marleen van der Wolde (af-
delingsleider onderbouw) en Kees Lazonder 
(afdelingsleider bovenbouw). Zij dragen zorg 
voor de uitvoering van het schoolbeleid; zij 
zijn verantwoordelijk voor het kwaliteitsbe-
leid (de resultaten van het onderwijs), en de 
dagelijks gang van zaken in de school; ook 
zijn zij, samen met de directeur, verantwoor-

delijk voor de uitvoering van het personeels-
beleid. De schoolleiding wordt bijgestaan 
door een beleidsmedewerker, Roos Hibma.

Mentorenteams
Het IVKO heeft ervoor gekozen om docenten 
zo veel mogelijk verantwoordelijkheid 
te geven voor hun eigen onderwijs. Het IVKO 
kent vier mentorenteams plus een kunst-co-
ordinatieteam. Het IVKO kent een team voor 
de A-klassen; een voor de B-klassen en C 
havo; een voor het derde en vierde jaar van 
de mavo en een voor vier en vijf havo. Een 

Schoolregels en afspraken
Leerlingenstatuut
Het leerlingenstatuut is een belangrijk docu-
ment en geeft een overzicht van de rechten, 
de bevoegdheden en de plichten van alle 
leerlingen binnen de Montessori Scholenge-
meenschap Amsterdam (MSA). Het nieuwe 
leerlingenstatuut is te bekijken via de web-
site van de MSA (www.msa.nl). In het docu-
ment worden allerlei zaken beschreven: van 
de nakijktermijn van toetsen, tot de gang 
van zaken tijdens examens tot het recht van 
meningsuiting van leerlingen. 

Als leerlingen menen dat het IVKO in strijd 
met dit statuut handelt, kunnen leerlingen 
een klacht indienen bij de schoolleiding. Als 
de klacht daar niet opgelost kan worden, 
of de klacht betreft de schoolleiding, kan 
de geschillencommissie bijeengeroepen 
worden, die zich over de kwestie buigt. 
Deze bestaat uit twee medewerkers van de 
school, twee leerlingen en een ouder.

Afwezigheid leerlingen
Verzuimprotocol
Ons verzuimprotocol ligt ter inzage bij de 
administratie en is tevens te vinden op onze 
website (onder kopje ouders / regels en 
afspraken). Mocht u uw kind willen afmelden 
dan kan dat digitaal via www.ivko.nl/ouders/
regels en afspraken/absentie. U kunt ook 
eventueel voor 8.30 uur de receptie bellen: 
020-5979360.

Afwezigheid
Afspraken met de tandarts, dokter, or-

thodontist, enz. moeten (zo veel mogelijk) 
buiten de lesuren worden gemaakt. Wanneer 
afspraken binnen de lesuren vallen, dient 
dit vooraf gemeld te worden. Bij regelmatig 
ziekteverzuim worden leerlingen, in overleg 
met de ondersteunings-coördinator en leer-
plichtambtenaar, aangemeld bij de school-
verpleegkundige van de GGD.

Ziek onder schooltijd
Wordt een leerling ziek onder schooltijd dan 
meldt hij/zij zich bij de receptie. Daar wordt 
gebeld met de ouders.
Indien de leerling de volgende dag(en) nog 
niet in staat is om naar school te komen dan 
bellen ouders vóór 8.30 uur de receptie.

Te laat komen en spijbelen
Er gaan voor de les twee signalen. Bij het 
eerste gaat de leerling naar de les, bij het 
tweede start de les. Dan dient de leerling 
in de klas te zijn. Een leerling die te laat 
komt haalt een te-laat-kom-briefje bij de 
receptie en levert dit in bij de docent. De 
leerling meldt zich de volgende dag om 
8.00 uur bij de receptie. De eerste keer te 
laat per periode is zonder consequenties. 
Vanaf de tweede keer per periode zijn de 
consequenties er wel. Ouders ontvangen 
automatisch een mailbericht met de melding 
dat hun zoon/dochter zich om 8.00 uur moet 
melden. Tevens ziet de leerling in zijn/haar 
rooster de terugkommelding verschijnen. 

Ook te laat komen valt onder ongeoorloofd 
verzuim. Bij veelvuldig te laat komen zijn 
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Coördinatoren
Het IVKO heeft voor enkele specifieke taken coördinatoren:
• Cultuurcoördinator: Geert van den Berg, kunst- en cultuurbeleid
• Taalbeleid en dyslexie: Barbara Wolff
• Rekencoördinator: Nathalie Audureau
• Ondersteuningscoördinator: June van Thiel
• Anti-pestcoördinator: Esther den Hollander
• Vertrouwenspersonen: Milton Rudge en Nathalie Audureau
• Veiligheidscoördinator: Lindsay Adams
• Examencoördinator: Jasper de Graaf 
• ICT-innovator: Anneke Willemsen
• Schoolopleider (NOA): Linda Kok
• IVKO-week coördinator: Jacqueline Liesdek,  
 Celestine Lederer en Guus Burger
• Toetsbeleid: Milton Rudge en Barbara Wolff
• Leerlingbegeleider: Charissa Soleman
• NPO-coördinatie en IVKO-uren: Josée Aarts

Mentorteamaanvoerders en kunstcoördinator:
Teamcoördinator A-klassen: Jolle Mijs Vegter
Teamcoördinator B-klassen en C-havo: Esther den Hollander 
Teamcoördinator mavo: Frank ‘t Hart
Teamcoördinator havo: Dani Cuypers
Kunstcoördinator: Maureen Gefken

Onderwijsondersteunend personeel
• Conciërges: Lindsay Adams, Johan Kraaikamp Jos Spieker
• Receptie: Brigitte Kok, Petra Seijn
• Verzuimadministratie: Shary Malik
• Leerlingadministratie: Shary Malik en Hanane el Bahlaoui
• Roostermaker: Renate Geerts
• Managementassistent en directie-ondersteuning: Kim Wesselman
• Systeembeheerder: Sven Jansen en Cosmos Adjei
• Webmaster: Kim Wesselman
• Beleidsmedewerker: Roos Hibma
• Ondersteuningcoördinator: June van Thiel
• Orthopedagoog (Yamina Rahou)

Medezeggenschapsraad:
• Saffron den Enting (vz), Dani Cuypers (secr), 

Mandy Bultink, Francis Meijer, Petra Seijn 
(OOP), 

• Ouders: Viora Eljon, Benno van Tilburg
• Leerlingen: Eva Koene, Ruby Lonnee,  Linde 

van Stralen

team bestaat uit de hoofdmentoren van de 
betreffende groepen en is verantwoordelijk 
zijn voor de kwaliteit van het onderwijs en de 
begeleiding van leerlingen binnen hun team. 

Mentoren
Elke klas heeft een of twee mentoren, 
waarvan één groepsmentor is. Beiden zijn 
individueel mentor. 

Decanen
Er zijn twee decanen, Maureen Gefken en 
Camilla Heath. Zij spelen een belangrijke rol 
bij de loopbaanoriëntatie en de schoolwis-
seling van de leerlingen. Ze ondersteunen, 
samen met de mentoren, de leerlingen in 
verschillende keuzeprocessen tijdens hun 
schoolloopbaan. Maureen is decaan van de 
mavo (vmbo-t), Camilla van de havo.

Kantine
Tijdens de pauzes worden er gezonde 
broodjes en huisgemaakte soep verkocht 
door Barend van Catering Festijn. Er kan 
met PIN betaald worden.
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wij verplicht om de leerplichtambtenaar te 
informeren. Zie hiervoor ook ons verzuim-
protocol. Wanneer sprake is van spijbelen 
(ongeoorloofd verzuim) worden de ouders 
op de hoogte gesteld en zo nodig ook de 
leerplichtambtenaar. Verzuimde uren moeten 
bovendien worden ingehaald. Voor toetsen 
die ongeoorloofd gemist zijn, wordt het cijfer 
1 gegeven.

Leerplichtambtenaar 
De leerplichtambtenaar voor het IVKO is 
Patrick Spruijt. De leerplichtambtenaar is de 
persoon die voor de wet toeziet op school-
verzuim. Hij is te bereiken via 06-18531321 
of via e-mail p.spruijt@amsterdam.nl

Bijzonder verlof
In principe wordt extra verlof niet toege-
staan. Als er een bijzondere reden is om 

lessen te verzuimen kan er verlof worden 
aangevraagd bij de afdelingsleiders. Vakan-
tieverlof of verlof wegens gewichtige of 
bijzondere omstandigheden dient in verband 
met een eventuele bezwaar-procedure ten 
minste acht weken van tevoren te worden 
aangevraagd. Een aanvraagformulier is af 
te halen bij de administratie of te downloa-
den via onze website (onder kopje ouders / 
regels en afspraken / absentie). Extra verlof 
is gebonden aan regels die de overheid 
vaststelt. 

De school is verplicht deze regels na te le-
ven. Wanneer extra verlof wordt toegekend, 
ligt de verantwoordelijkheid voor het inhalen 
van huiswerk en toetsen bij de leerling. Wij 
mogen geen verlof verlenen aansluitend op 
een vakantie.

Schoolregels
Mobiele telefoons 
Mobiele telefoons: onze schoolbrede af-
spraak is uitdrukkelijk NEE, TENZIJ…
Telefoons mogen tijdens de les alleen 
gebruikt worden na uitdrukkelijke toestem-
ming van de docent. Gebruiken leerlingen 
hun mobiel zonder toestemming, of zonder 
onderwijsdoel, dan wordt deze in beslag 
genomen. De leerlingen kunnen hun 
mobiel aan het eind van de dag (om 16.00) 
ophalen bij de receptie. Bij herhaalde over-
treding zal het mobieltje langduriger worden 
ingenomen.

Digitale veiligheid
Het ongevraagd en ongewenst fotograferen 
en filmen van leerlingen en medewerkers 
van het IVKO wordt niet geaccepteerd. Op 
het ongevraagd verspreiden van foto’s of 

filmpjes via social media volgen sancties. 
Zie hiervoor ook de schorsings- en verwijde-
ringprocedure op onze website.

Rookbeleid
Scholen zijn bij wet verplicht vanaf augustus 
2020 een rookvrij terrein. Dit betekent dat 
er niet in of rond de school gerookt mag 
worden, ook niet door personeel. 

ICT
Wij maken meer en meer gebruik van digi-
tale lesmethodes, Office 365-faciliteiten en 
ons digitale portfolio Leerpodium. In principe 
verwachten wij dat leerlingen een eigen 
laptop hebben. Leerlingen kunnen hiervoor 
een huurcontract aangaan bij ‘The Rent 
Company’. De school heeft een zeer beperkt 
aantal leenlaptoppen. Als het bedrag van de 
aanschaf een probleem is, kan de gemeente 

onder voorwaarden helpen. Zie hiervoor 
de regeling Pak je Kans van de gemeente 
Amsterdam.
 
Schoolveiligheid
Het IVKO is een veilige school voor leerlin-
gen en medewerkers. Het schoolgebouw 
voldoet aan alle veiligheidseisen. We hebben 
gediplomeerde bedrijfshulpverleners.
We werken volgens een schoolveiligheids-
plan, maken gebruik van een incidentenre-
gistratiesysteem en hebben een veiligheids-
coördinator.

IVKO en antipestwetgeving
Vanaf augustus 2015 moet elke school over 
een vertrouwenspersoon beschikken, al dan 
niet in combinatie met een antipestcoör-
dinator én een bewezen effectief antipest-
programma. Het IVKO heeft twee vertrou-

wenspersonen, Milton Rudge en Nathalie 
Audureau, en een anti-pestcoördinator 
Esther den Hollander.
 
Contacten met politie en gemeente
Er is goed contact met de wijkagent. Er vindt 
regelmatig overleg plaats met de school-
leiding, de conciërge en de veiligheidscoör-
dinator. Er is enkele malen per jaar overleg 
met scholen in de buurt over het thema 
veiligheid. Tevens is er tweemaal per jaar 
buurtoverleg, waarbij veiligheid ook op de 
agenda staat.

Onderwijsinspectie
De Onderwijsinspectie waakt over de 
kwaliteit van het voortgezet onderwijs. De 
Onderwijsinspectie brengt periodiek een 
bezoek aan de scholen die onder haar 
gezag vallen. Zie ook www.owinsp.nl. 
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Financiën
Ouderbijdrage
Net als de afgelopen jaren is de ouderbij-
drage vastgesteld op 225 euro per leerjaar. 
De ouderbijdrage wordt geïnd via WIS Col-
lect. Op uitdrukkelijk verzoek van ouders en 
de DMR is er ook de mogelijkheid extra te 
doneren. Extra donaties komen ten goede 
aan de IVKO-week. De begroting en de 
gedane uitgaven worden jaarlijks ter instem-
ming voorgelegd aan de oudergeleding van 
de DMR. 

Ouderbijdragen zijn vrijwillig. Leerlingen mo-
gen niet uitgesloten worden van activiteiten 
indien de ouderbijdrage niet is voldaan. Het 
grootste deel van de ouderbijdragen zetten 
wij in om ons uitgebreide culturele aanbod te 
bekostigen.
De school is voor alle leerlingen toegankelijk, 
ongeacht het inkomen van de ouders. De 
gemeente Amsterdam heeft een fonds om 
hierbij tegemoet te komen. Zie hieronder 
ook bij ‘Tegemoetkoming schoolkosten’ en 
‘Amsterdam helpt!’. De inning van de ouder-
bijdrage zal digitaal via WIS-collect geregeld 
worden. 

Boeken
Sinds een aantal jaren zijn schoolboeken 
voor ouders en verzorgers in het voortgezet 
onderwijs gratis. Dit houdt in dat de boeken 
niet meer door hen moeten worden gekocht. 
Leermiddelen zoals woordenboeken, atlas-
sen, rekenmachines, insteekhoesjes etc. die-
nen wel door ouders te worden aangeschaft. 
Beschadigde of vermiste boeken worden 

aan het eind van het schooljaar door Van 
Dijk in rekening gebracht bij de ouders.

Werkweken en excursies
In alle leerjaren gaan de leerlingen op werk-
week in schooljaar 22/23. Hiervoor wordt 
een aanvullende ouderbijdrage gevraagd. 
Ook deze ouderbijdrage is vrijwillig en 
gespreide betaling is mogelijk De werkwe-
ken kunnen echter geen doorgang vinden 
als minder dan 90 procent van de ouders 
heeft bijgedragen. Daartoe inventariseren wij 
hoeveel ouders bereid zijn cq in staat zijn bij 
te dragen.

Openbaar vervoer
Omdat we veel op pad zijn is het voor 
leerlingen binnen Amsterdam noodzakelijk 
om een ov-chipkaart te hebben. Leerlingen 
buiten Amsterdam, die met de trein reizen, 
kunnen een jaartrajectkaart aanschaffen. 
Deze jaarkaart is tevens te gebruiken als 
ov-chipkaart. Uitgebreide informatie is te 
vinden op de site van de ov-chipkaart: www.
ov-chipkaart.nl  en de NS, www.ns.nl.

Mocht tijdens schooltijd iets met een leerling 
gebeuren waardoor deze naar het ziekenhuis 
moet en als de ouders onbereikbaar zijn, 
dan zal de school zorgen voor taxivervoer en 
een begeleider. De kosten van het vervoer 
zijn voor rekening van de ouders.

Overige kosten
Extra kosten per leerjaar (bij benadering)
• Voorgeschreven persoonsgebonden 

materiaal voor verschillende vakken (o.a. 
rekenmachine, atlas, tekenmaterialen, 
etc.); eenmalig aan te schaffen: 125 euro

• Laptop: vanaf 350 euro of maandelijks 
bedrag via the Rent Company

• Werkweek A-jaarlaag: 195 euro - binnen-
land

• Werkweek B-jaarlaag: 235 euro - binnen-
land

• Werkweken:  C, D, havo 4 en 5: 395 euro - 
buitenland

Leerlingen zullen in de loop van het jaar 
deelnemen aan activiteiten als klassen-
avonden en schoolfeesten. Voor dit soort 
activiteiten kan een kleine toegangsbijdrage 
gevraagd worden.

Tegemoetkoming kosten 
De gemeente Amsterdam heeft voorzienin-
gen voor gezinnen met een laag inkomen. 
Voor de ouderbijdrage, voor een laptop of 
voor reiskosten kan een aanvraag ingediend 
worden. Kijk voor alle voorwaarden op www.
amsterdam.nl/pakjekans. Ouders woonach-
tig buiten Amsterdam informeren bij hun 
eigen gemeente. 

Ook is er het jongerencultuurfonds voor ou-
ders met een laag inkomen die hun kinderen 
teken-, dans-, muziek- of  toneelles gunnen 
en daar een bijdrage in kunnen gebruiken. 
Onze leerlingenadministratie kan u helpen 

bij het doen van een aanvraag. Zie www.
jongerencultuurfonds.nl.

Eigendommen en verzekering
Het IVKO is niet aansprakelijk voor dief-
stal en het zoekraken of beschadigen van 
eigendommen van leerlingen. Wij adviseren 
onze leerlingen dan ook om geen kostbare 
voorwerpen, zoals erg dure kleren, mobiele 
telefoons, sieraden en dergelijke, mee naar 
school te nemen of deze op te bergen in een 
kluisje. 
Schade die leerlingen veroorzaken aan 

eigendommen van de school, medewerkers 
en medeleerlingen dient door hen of hun 
ouders te worden vergoed. 
De MSA heeft een collectieve aansprakelijk-
heids- en reisverzekering voor leerlingen en 
medewerkers afgesloten. Deze is van kracht 
tijdens de activiteiten en uitstapjes die in 
schoolverband worden georganiseerd. Deze 
verzekering is een zogenaamde aanvullende 
verzekering. Dit betekent dat altijd eerst de 
verzekering van de ouders of verzorgers zal 
worden aangesproken.

Kluisjes
De kosten van het gebruik van de kluisjes 
vallen binnen de vrijwillige ouderbijdrage. 

Medezeggenschap
Medezeggenschapsraad (DMR)
Onze DMR (DeelMedezeggenschapsRaad) 
is een wettelijk verplicht orgaan waarin drie 
geledingen zijn vertegenwoordigd: leerlin-
gen, ouders en IVKO-medewerkers. De DMR 
praat met de schoolleiding over zaken die 
de school betreffen, zoals de formatie, de 
ouderbijdrage, de kwaliteit van het onder-

* voorlopige schatting (van deze bedragen kan   
 worden afgeweken)
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Vrije dagen en vakanties in schooljaar 2022-2023

gewenste situaties die aandacht verdienen 
ondanks het uitblijven van een officiële 
klacht

Behandelen met zorgvuldigheid
Alle vraagstukken die de vertrouwens-
personen voorgelegd krijgen, worden 
met zorgvuldigheid en in vertrouwen 
behandeld. De informatie wordt verplicht 
vertrouwelijk behandeld. Voordat de 
vertrouwenspersonen informatie kunnen 
inwinnen bij andere personen of instan-
ties, moet de klager uitdrukkelijk toestem-
ming geven.

Extern vertrouwenspersoon
Naast de interne vertrouwenspersonen 
hebben we ook een externe vertrouwens-
persoon.
De externe vertrouwenspersoon handelt 
de klacht af volgens een vaste procedure. 
Alle zaken behandelt zij strikt vertrouwelijk 
en zij is geen verantwoording schuldig 
aan de school. Hierdoor kan het kind en/
of ouder/verzorger vrijuit spreken en een 
klacht voorleggen.

Gegevens extern vertrouwenspersoon
Sonja List e-mail: sonjalistbv@gmail.com, 
telefoon: 06-16148484

Klachtenregeling 
Conform de Wet op het voortgezet on-
derwijs (WVO), art. 24 is iedere VO-school 
verplicht een klachtenregeling te hebben. 
Het IVKO valt onder de klachtenrege-
ling van de MSA. De klachtenregeling is 

in 2018 herzien en vastgesteld door de 
CMR. Zie www.msa.nl voor meer infor-
matie. Er kan gekozen worden voor het 
installeren van een eigen interne MSA 
klachtencommissie of er kan gekozen 
worden om zich aan te sluiten bij een 
externe landelijke klachtencommissie. De 
MSA heeft zich aangesloten bij de Lande-
lijke Klachtencommissie Onderwijs van de 
Stichting Onderwijsgeschillen. De klach-
tenregeling is bedoeld voor de afhande-
ling van officiële klachten, maar natuurlijk 
willen we liever niet dat het zover komt. 
Ouders dienen op tijd contact op te ne-
men met de mentor of docent.

Klacht indienen
Een klager die een probleem op of met 
de school of instelling ervaart, neemt 
contact op met degene die het probleem 
heeft veroorzaakt, tenzij de aard van het 
probleem zich daartegen verzet. Indien 
dat contact niet tot een oplossing leidt, 
legt de klager het probleem voor aan de 
schoolleiding. Een klacht over de bestuur-
der kunt u bespreken met de voorzitter 
van de Raad van Toezicht. 

De klager kan het probleem ook bespre-
ken met de interne of de externe ver-
trouwenspersoon. Een volgende stap is 
contact opnemen met de afdelingsleider 
en dan de directeur. Als het niet lukt een 
probleem op schoolniveau op te lossen, 
dan kan de klacht per mail of per brief in-
gediend worden bij de bestuurder van de 
MSA, de heer Alle van Steenis (a.steenis@

msa.nl). Ook is het mogelijk rechtstreeks 
een klacht neer te leggen bij de Lande-
lijke Geschillencommissie Onderwijs. De 
bestuurder zal de klacht daar ook neer-
leggen in gevallen waarin niet tijdig een 
oplossing wordt gevonden.

Landelijke Klachtencommissie (LKC)
Klager kan zich direct wenden tot de Lan-
delijke Klachtencommissie, of een klacht 
kan via de bestuurder hiernaartoe worden 
verwezen. De MSA is aangesloten bij de 
Stichting Onderwijsgeschillen. Informatie 
over deze stichting en de werkwijze van 
de klachtencommissie is te vinden op de 
website www.onderwijsgeschillen.nl. 
Het adres van de commissie is: 
Landelijke Klachten-commissie Onderwijs 
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, telefoon 
030-2809590, 
e-mail info@onderwijsgeschillen.nl.

Meldpunt vertrouwensinspecteurs voor 
klachten over seksuele intimidatie, 
seksueel misbruik, ernstig psychisch of 
fysiek geweld
Ouders, leerlingen, docenten, directies en 
besturen, maar ook vertrouwenspersonen 
kunnen de vertrouwensinspecteur van de 
Inspectie van het Onderwijs raadplegen 
wanneer zich in of rond de school (ern-
stige) problemen voordoen op het gebied 
van seksuele intimidatie en seksueel 
misbruik (zedenmisdrijven), psychisch en 
fysiek geweld of discriminatie en radicali-
sering. 
Telefoon: 0900-1113111 (lokaal tarief)

Vertrouwenspersonen  
en instanties
Op het IVKO zijn twee interne vertrou-
wenspersonen aanwezig, Milton Rudge 
en Nathalie Audureau.  
Milton Rudge e-mail: m.rudge@msa.nl 
telefoon: 020-5979360
Nathalie Audureau e-mail: n.audureau@
msa.nl; telefoon: 020-5979360

Aanspreekpunt en bemiddelen
De vertrouwenspersonen bieden een 
laagdrempelig luisterend oor voor leerlin-
gen en medewerkers. Maar de vertrou-
wenspersonen zijn ook aanspreekpunt 
voor leerlingen, medewerkers en bezoe-
kers op het moment er ongewenst ge-
drag gesignaleerd wordt zoals seksueel 
overschrijdend gedrag of opmerkingen, 
racisme of discriminatie. 

Ook kunnen zij bemiddelen tussen leer-
lingen en medewerkers, wanneer de re-
guliere wegen niet tot een oplossing van 
een mogelijk conflict hebben geleid. Hij/
zij probeert het probleem helder te krijgen 
en informeert de klager over mogelijke 
vervolgstappen: externe vertrouwensper-
soon, schoolleiding, bestuur, Landelijke 
Klachtencommissie Stichting Onderwijs-
geschillen, politie. 

De vertrouwenspersonen zorgen er-
voor dat iedereen binnen de school op 
de hoogte is van het bestaan van de 
klachtenregeling en informeert de school-
leiding indien er signalen zijn omtrent on-

wijs en andere zaken. Afhankelijk van het 
onderwerp heeft de DMR advies- dan wel 
instemmingsrecht. 

In de CMR (Centrale Medezeggenschaps-
raad) zitten vertegenwoordigers uit alle 
geledingen van alle MSA-scholen. De CMR 
overlegt met de bestuurder over schoolover-
stijgende zaken als arbeidsvoorwaarden, 
taakbeleid, het functiebouwwerk, enz. De 
bijeenkomsten zijn openbaar. Data van de 
bijeenkomsten en verslagen zijn te vinden 
op de website. 

Ouderresponsgroep
Het IVKO heeft een actieve ouderraad onder 
de naam Ouderresponsgroep (ORG). Ouders 
van IVKO-leerlingen komen vier keer per jaar 
bij elkaar om over IVKO-zaken te praten. De 
bedoeling is om mee te denken over te ont-
wikkelen beleid vanuit het perspectief van de 
ouders. Er worden gevraagd en ongevraagd 
adviezen gegeven om de kwaliteit van het 
onderwijs te verbeteren. Aan het begin van 

het schooljaar vragen wij ouders om zitting 
te nemen in de Ouderresponsgroep. Data 
van de bijeenkomsten zijn te vinden op onze 
website. In schooljaar 22/23 programmeert 
de ORG ook twee open bijeenkomsten. 

Leerlingenraad
Het IVKO heeft ook een actieve leerlingen-
raad. De leerlingen (uit alle leerjaren) bepalen 
de agenda en komen tweewekelijks bij 
elkaar onder begeleiding van een docent. 
Leerlingen van de leerlingenraad hebben als 
taak de belangen van hun klasgenoten te 
behartigen. Ze kunnen gevraagd en onge-
vraagd advies uitbrengen aan de school-
leiding en/of de DMR over zaken die de 
leerlingen direct aangaan.
Het dagelijks bestuur van de leerlingenraad 
overlegt periodiek met de schoolleiding. 
Leerlingen uit de leerlingenraad nemen ook 
zitting in de DMR. 
De verslagen van de leerlingenraadbij-
eenkomsten zijn te vinden in de ELO van 
Magister.

vakantie Regio Noord data vrij

Herfstvakantie maandag 17 oktober t/m 21 oktober 2022

Kerstvakantie maandag 26 december t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie (krokus) maandag 27 februari t/m 3 maart 2023

Tweede Paasdag maandag 10 april 2023

Meivakantie maandag 24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaart donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023

2de Pinksterdag maandag 29 mei 2023

Zomervakantie 2023 maandag 24 juli t/m 1 september 2023




