
In deze allereerste editie:
- vertellen we over onze familieschool-ambities;

- zetten we een belangrijke partner in de schijnwerpers: Stichting voor Kennis en sociale Cohesie;

- delen we inspirerende video’s en artikelen.

De plek waar je wieg staat bepaalt nog altijd te veel 
hoeveel geluk en succes je hebt in het leven, ook in 
Amsterdam. Kansengelijkheid staat al langer op de 
agenda van de gemeente Amsterdam. In 2019 wees 
wethouder Moorman negen scholen aan om zich te 
ontwikkelen tot Amsterdamse familieschool. Naast 
het bieden van onderwijs hebben deze scholen de 
taak om te zorgen voor een brede ontwikkelomge-
ving waarbij er een koppeling wordt gemaakt met 
de thuissituatie en de leefomgeving van het kind. 

Succes uitbreiden
Een van de scholen uit onze stichting, de Lukasschool, werkt 
inmiddels succesvol als familieschool. Wij kijken met trots 
naar de positieve groei bij de leerlingen, de organisatie en 
het team van de Lukasschool. Tijd om dit succesverhaal ver-
der uit te rollen binnen onze stichting!

ASKO Familieschool
De ASKO (Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protes-
tants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs) zet zich 
dagelijks in voor 9200 leerlingen op 33 scholen met cir-
ca 1000 professionals. Met de slogan ‘ASKO verbindt met 
aandacht & ambitie’  zeggen we dat wij in verbondenheid 
met elkaar, ons personeel, onze ouders en onze samenwer-
kingspartners, kwalitatief goed onderwijs verzorgen. De 

opdracht die Moorman de familiescholen geeft, past exact 
binnen onze koers. Met alle kennis en ervaring die we op de 
Lukasschool hebben opgedaan, werkten we de afgelopen 
maanden aan ons eigen ASKO Familieschool-concept.

Ieder vanuit eigen kracht
Zes ASKO-scholen met soortgelijke uitdagingen als de Luk-
asschool (De Bron, Kindcentrum Bekkers, de Huibersschool, 
Kindcentrum Catharina, De Botteloef, De Mijlpaal) gaan zich 
de komende jaren ontwikkelen tot ASKO Familieschool. Dit 
schooljaar werkt iedere school aan zijn eigen projectplan, 
onder begeleiding van het ASKO Familieschool project-
team. Na de zomer van 2023 start de implementatie. Elke 
school gaat aan de slag vanuit zijn eigen kracht en behoef-
te, maar de drie basisprincipes liggen vast. 

LEES VERDER >

Verder bouwen aan familiescholen
Nog zes Amsterdamse scholen worden familieschool

nieuws- en inspiratiebrief - feb. ‘23

“Opgroeien in een vrije stad 
betekent vrijer worden, méér 

mogelijkheden krijgen.”
Burgemeester Femke Halsema in haar 

nieuwjaarstoespraak

https://www.lukasschoolamsterdam.nl/onze-school/amsterdamse-familie-school


Voor alle kinderen (ook die op 
de voorschool) bieden we een 

rijk en sterk activiteitenaan-
bod, binnen en buitenschools 
met toeleiding naar de wijk. 
We willen dat leerlingen hun 
leefwereld verbreden en hun 

talenten ontdekken. Zo verster-
ken we het zelfvertrouwen van 
de leerlingen en vergroten hun 

netwerk, waardoor zij beter 
in hun vel zitten en zich beter 

ontwikkelen. 

We versterken en intensiveren 
het partnerschap tussen ou-

ders, de school en de wijk. Dit 
doen we door goed te com-
municeren met ouders en ze 

actief te benaderen, betrekken 
en met ze samen te werken.  
Zo is er is een kernteam met 
ouders dat ouderactiviteiten 
en bijeenkomsten opzet voor 
en met ouders. We laten de 

cultuur en talenten van ouders 
terugkomen in de school. 

We richten een Familieservice- 
punt op in school waar we 

ouders ondersteunen bij de 
problematiek waarmee zij te 
maken hebben. Denk hierbij 

aan hulp bij financiën, papier-
werk en opvoedvraagstukken.  
Dit doen we samen met onze 
partners van het Buurtteam 
Amsterdam en Ouder- en 
Kindteams Amsterdam. 

De Stichting voor Kennis en sociale Cohesie (SKC) 
biedt onderwijsprogramma’s aan als aanvulling op 
het reguliere onderwijs. SKC is actief op meer dan 50 
Amsterdamse scholen, waaronder de Lukasschool. Het doel 
is om via verschillende programma’s, gericht op cognitieve 
en sociaal-emotioneel vaardigheden en burgerschap, alle 
leerlingen volop te laten meedoen in de samenleving. De 
leerlingen worden begeleid door studenten van een WO- of 
HBO-opleiding. Deze studenten zijn vaak een rolmodel of 
zelfs vertrouwenspersoon voor de leerlingen. 

Partner in de schijnwerpers:  
SKC máákt de Rijke dag van het kind

De basis van onze familiescholen:

De Lukasschool werkt al samen met SKC.

1.
 Rijke dag van het kind

2. 
Ouders als partner

3.  
Het gezin als basis

https://www.buurtteamamsterdam.nl/
https://www.buurtteamamsterdam.nl/
https://oktamsterdam.nl/
https://oktamsterdam.nl/
https://www.skcnet.nl
https://www.skcnet.nl
https://www.youtube.com/watch?v=pdCFlkfHtls


In de volgende editie:
- vertellen we over hoe we van deze zes scholen familiescholen maken;

- zetten we wederom een belangrijke partner in de schijnwerpers;

- delen we inspirerende filmpjes en artikelen die jij ons hebt getipt!

Lees de publicatie

Gevolgen van kansen-
ongelijkheid in Nederland

“Amsterdamse kinderen uit álle stadsde-
len moeten kunnen bloeien.”

Het Parool, 1 januari 2023

Lees het artikel

Nieuwjaarstoespraak 
Burgemeester Halsema

“Ieder kind heeft het recht om te dro-
men over later. Maar als er thuis geen 
geld is, je woonwijk onveilig is en je de 
wereld om je heen niet kunt ontdekken, 
kun je als kind bijna niet dromen over 
later.”

Sociaal Economische Raad, 
mei 2022

volg ons:

www.askoscholen.nltip ons!

De ASKO-Familiescholen:

Onze partners:

Kansenongelijkheid in het 
basisonderwijs: een gedicht | 
Jesse & Bart Laport 
i.s.m. Flores Onderwijs

NPO Kennis: Waarom is er 
kansenongelijkheid in het 
onderwijs?

Inspiratie
Op deze plek delen we wat ons inspireert om onze ambities steeds weer te verleggen. 
Heb je lees-/kijktips? Deel ze met ons via: familieschool@askoscholen.nl

Lezen

Kijken

https://www.kindcentrumbekkers.nl/
https://www.bronschool.nl/
https://www.huibersschool.nl/
https://www.kindcentrumcatharina.nl/
https://www.botteloef.nl/
https://www.mijlpaal.eu/
https://www.gelijke-kansen.nl
https://www.seo.nl/publicaties/gevolgen-van-kansenongelijkheid-in-nederland/
https://www.parool.nl/amsterdam/halsema-in-nieuwjaarstoespraak-amsterdamse-kinderen-uit-alle-stadsdelen-moeten-kunnen-bloeien~b7ff79f1/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.parool.nl/amsterdam/halsema-in-nieuwjaarstoespraak-amsterdamse-kinderen-uit-alle-stadsdelen-moeten-kunnen-bloeien~b7ff79f1/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.youtube.com/watch?v=vaIfr-1MPAQ
https://www.youtube.com/watch?v=vaIfr-1MPAQ
http://www.askoscholen.nl
https://www.facebook.com/askoscholenbasisonderwijs
https://www.instagram.com/askoscholen/
mailto:familieschool%40askoscholen.nl?subject=
http://www.amsterdam.nl
http://www.askoscholen.nl
https://www.lukasschoolamsterdam.nl/
mailto:familieschool%40askoscholen.nl?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=NgW1CZ79rJA&t=10s

