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Missie en visie
Inleiding

Dit is het eerste jaarverslag van Democratische School Amsterdam. De school is ontstaan
door een fusie tussen democratische scholen LIFE! en de Guus Kieft School. Beide scholen
werkten al samen in uitwisseling van docenten en stafkrachten, beide waren op zoek naar
een nieuwe locatie. De Molen van Sloten als locatie bood een mogelijkheid voor de scholen
om samen te gaan en aldus is besloten. In de zomervakantie zijn de scholen verhuisd en is
het gebouw startklaar gemaakt. Stichting Learning In a Free Environment bleef de
overkoepelende stichting.

In dit jaarverslag vindt u een algemeen beeld van de school en de uitgangspunten waarvoor
wij staan. Verdeeld over een aantal deelgebieden beschrijft het de ontwikkelingen van de
school. Natuurlijk vindt u een financieel overzicht en een prognose voor komend schooljaar.

Algemeen
Uitgangspunt van elke democratische school is, dat besluiten over afspraken in de school
worden genomen op sociocratische wijze. Sociocratie en nonviolent communication (NVC)
zijn ook na de fusie de belangrijkste pijlers binnen de school. Conflictsituaties kunnen
worden besproken op sociocratische wijze of met geweldloze communicatie.

De stafleden bij DSA vormen een multidisciplinair team van mensen met een
onderwijsachtergrond, trainingen in NVC en/of sociocratie en ervaring binnen democratisch
onderwijs. Zij zijn zelfstandige professionals die invulling geven aan de organisatie van de
school en de inhoudelijke ontwikkeling ervan, binnen de sociocratische kringenstructuur.
Zij worden 2 à 3 wekelijks begeleid door een NVC trainer in Team Emotional Hygiene.
Tijdens deze training worden actuele zaken besproken. Aldoende wordt de vaardigheid in
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geweldloze communicatie - of verbindende communicatie, zoals het steeds vaker genoemd
wordt - verder ontwikkeld.

Overzicht van het schooljaar 2021/ 2022

Ontwikkeling van de school
Het schooljaar 2021-2022 is begonnen met 51 studenten en 7 stafleden per dag. Daarnaast
zijn er vakdocenten en vrijwilligers. Gedurende het schooljaar zijn nog 20 studenten
ingestroomd, maar als gevolg van de fusie zijn er ook zo’n 20 tussentijds uitgestroomd.
Praktische redenen als reisafstand, niet kunnen wennen aan het nieuwe gebouw of het
gevoel hebben dat de fusie-school niet overeenkwam met de school waarvoor oorspronkelijk
gekozen was, waren een aantal oorzaken. Aan het eind van het schooljaar vertrok nog een
groep van 15 studenten, door het behalen van de 18-jarige leeftijd, als zij-instromer of naar
een vervolgopleiding.

De verhouding PO/VO leeftijd, was over het totaal van de ingeschreven studenten in dit
schooljaar 25/46. Voor veel studenten is dit jaar een overgangsjaar geweest, waarin zij
opnieuw hebben moeten wennen aan de nieuwe locatie en nieuwe medestudenten, deels
vanuit de vorige scholen, deels nieuwkomers.
Een deel van de VO studenten richtte zich op het halen van (deel)examens en heeft dit doel
ook weten te realiseren.

Beide teams zijn overgegaan naar de nieuwe school. Zeven stafleden per dag is veel, maar
door de extra onrust die fusies normaliter met zich meebrengen, hebben we hier toch voor
gekozen. Ook binnen het team is de verandering oorzaak geweest van het vertrek van
stafleden. NVC en Sociocratie hebben een belangrijke rol gespeeld in het afstemmen van de
verschillen die er toch waren binnen de scholen. Aan het eind van het schooljaar kon
worden geconstateerd, dat we inmiddels functioneren als één team.

Al doende leren
De eerste weken van het schooljaar worden ingevuld met het inventariseren van lessen, het
houden van verkiezingen van functies in kringen (schoolkring, afsprakenkring,
mediationkring) en verdelen van taken als het bijhouden van de aanwezigheidsadministratie
en het waarnemen van het ‘aanspreekpunt’.Op basis hiervan worden roosters vastgesteld,
lokalen ingedeeld en kan alles van start gaan.
Dit proces verliep moeizamer dan andere jaren. Zelfs tussen twee scholen met zoveel
overeenkomsten, blijken cultuurverschillen toch een factor te zijn die verwarring geven.
Gewoontes, verwachtingen, pas als het anders loopt dan je gewend bent, worden deze
duidelijk.

Op tijd zijn, elkaar aanspreken, luisteren, je mening geven, leiding nemen, conflicthantering,
gasten ontvangen, het zijn allemaal vaardigheden die al doende worden geleerd, van en met
elkaar. Continuïteit draagt bij om hierin een zekere mate van routine te ontwikkelen.
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Gedurende deze periode moesten deze nog worden ontwikkeld, waardoor stafleden hieraan
veel energie hebben moeten besteden.
Het leren omgaan met alle veranderingen, kennismaken met nieuwe studenten en hierin je
weg vinden leverde naast verwarring gelukkig ook weer leerervaringen op.

Schoolkring
De structuur van de schoolkring is duidelijk. Twee keer per jaar worden voorzitter, secretaris
en penningmeester gekozen. De secretaris van vorig schooljaar stelde zich opnieuw
beschikbaar als voorzitter en het staflid bleef de rol van secretaris vervullen. Dit
geroutineerde team droeg zorg voor het opnieuw vaststellen van vele schoolafspraken.
Opnieuw nam de schoolkring een duidelijke plaats in deze turbulente tijd in.

Afsprakenkring en mediationkring.
Binnen de Guus Kieft School werd gewerkt met een bemiddelingskring, binnen LIFE! met
een afsprakenkring en mediationkring. Aanvankelijk gaf dit wat onrust. Niet alle
schoolafspraken waren opnieuw vastgesteld, een andere  werkwijze van de afspraken kring
in vergelijking met de bemiddelingskring zorgde soms voor weerstand.

Afsprakenkring
Binnen de afsprakenkring wordt gewerkt met sociocratie. Op basis van een aantal
vastgestelde stappen worden situaties besproken, het kennen van de schoolafspraken en de
achtergrond hiervan staat daarbij centraal. Het besef van wat het betekent deel uit te maken
van een democratische school en verantwoordelijkheid te nemen voor het geheel groeit. Er
zijn twee gekozen teams van studenten en een staflid, die dagelijks de situaties met
betrokkenen doornemen en vervolgstappen afspreken.

Een aantal studenten die vorig jaar de afsprakenkring gedragen hebben, waren van school.
Gelukkig waren er een aantal studenten die al wat langer op de scholen zaten bereid zich
hiervoor in te zetten. Dit droeg bij aan meer duidelijkheid binnen de school, maar was ook
een mooie leerervaring voor betreffende studenten.

Mediationkring
De mediationkring wordt gevormd door een aantal stafleden en studenten, die gezamenlijk
vaardigheid opbouwen in het begeleiden van ‘The no fault-zone’, een NVC-spel dat mensen
helpt bij conflicten ook het verhaal van de ander te kunnen horen.
Het spelen van het spel gebeurt alleen als beide betrokkenen daartoe bereid zijn. Is een van
beiden daar (nog) niet aan toe, dan is er voor beide betrokkenen een luisterend oor. Effect
van deze interventie is, dat er meer wederzijds begrip ontstaat.
Ook hier maken studenten die deelnemen aan de kring een zichtbare groei door. Steeds
vaker zijn zij zelfstandig actief als mediator in bespreek situaties, maar ook daarnaast bij
aanvaringen in het moment.

Lessen
Een groot deel van de aanwezige tieners heeft plannen voor staatsexamens, waardoor dit
jaar ook veel op examens gerichte lessen worden gevolgd.
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Ontwikkeling van het aantal studenten
We zijn het jaar met 51 studenten gestart, gedurende het jaar zijn er nog 20 ingestroomd.
We zijn blij, dat een deel daarvan weer een groep vier- en vijfjarigen is. Kinderen die op
jonge leeftijd starten hebben vaak ouders die de visie van de school ondersteunen, wat een
stabiele basis geeft.

Voor zij-instromers betekent de komst naar een democratische school vaak ontscholen,
maar ook voor ouders is het wennen aan deze andere kijk op leren. Daarnaast bemerkten
beide scholen dat de fusieschool toch anders is dan de school van oorsprong. Voor
sommige ouders en studenten betekende dit dat zij de keus maakten te vertrekken.Twintig
studenten verlieten tijdens dit schooljaar de school, om deze of andere individuele redenen.
Aan het eind van het schooljaar waren er vijftien studenten die de school verlieten. Een deel
met deelcertificaten of een overgangsbewijs, anderen als zij-instromer of naar
vervolgonderwijs.

Ontwikkeling van de team en docenten
Het team van DSA bestaat uit zelfstandige professionals, die gezamenlijk zorgdragen dat we
voldoen aan de wettelijke vereisten.Zij dragen er zorg voor de visie en missie vorm te geven.
Vanuit DSA hebben we de wens dat deze teamleden zich ook ontwikkelen in zowel
sociocratie als NVC. We zijn blij dat we zijn goedgekeurd voor de Erasmus+ Accreditatie, die
dit ook komend schooljaar mogelijk zal maken. Dit jaar hebben we deelgenomen aan
uitwisseling met andere NVC scholen, ook bekostigd door Erasmus+

Gedurende het jaar zijn een aantal teamleden weggegaan. Vanwege Corona en
overbelasting, vanwege hun draai niet kunnen vinden in de uitvoering van de visie of om
persoonlijke redenen.
In mei zijn er opnieuw teampresentaties gehouden, op basis waarvan het team voor het
schooljaar 22/23 is vastgesteld. Naast huidige stafleden zijn dit ook nieuwe mensen,
gebaseerd op de verwachte vraag van komend schooljaar.

1 op 10
Ons uitgangspunt voor bezetting is 1 teamlid op 10 studenten, 1 op 7 voor de vier tot
zesjarigen . Dit schooljaar hebben we met meer mensen gewerkt, ongeveer 1 op 7. We zijn
blij met deze keuze, extra menskracht was zeker nodig in dit turbulente jaar.
Ook de indeling van het gebouw (drie verdiepingen) maakt dat er meer mensen nodig zijn
om overal voldoende overzicht te houden. Een aantal van zes lijkt minimaal nodig voor de
dagelijkse gang van zaken. Financieel gezien betekent dit dat we moeten streven naar een
bezetting van 60 studenten om dit te kunnen bekostigen.
Gelukkig hebben we naast het stafteam een redelijk vaste groep van vakdocenten, die zich
naast een aantal stafleden inzet voor het invullen van de lessen.
Ook dit jaar was er gelukkig een groep studenten die zich heeft ingezet. Een van de doelen
van democratisch onderwijs is, dat studenten in toenemende mate verantwoordelijkheid
gaan dragen voor zichzelf en het geheel. In de afgelopen jaren hebben zij zich hierin kunnen
ontwikkelen. Helaas was er dit jaar soms ook de druk van de noodzaak, waarin zij wel
uitstekend overeind zijn gebleven.
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Vakdocenten
In de afgelopen jaren is een stabiele groep betrokken vakdocenten gegroeid, waarmee we
vrijwel het gehele curriculum beslaan. Zij hebben hun draai gevonden in het lesgeven binnen
democratisch onderwijs, waardoor dit onderdeel ondanks alle perikelen van ook dit
schooljaar grotendeels heeft door kunnen draaien. Dank daarvoor.

Docentenkring
De docentenkring groeit in haar rol van het ondersteunen van docenten en het organiseren
van onderlinge afstemming en informatie-uitwisseling tussen docenten en school, docenten
onderling en docenten en studenten, met name op gebied van de examentrajecten. Voor
komend jaar is het idee ontstaan om ook een VO-kring te starten waarin de communicatie
met studenten nog meer vorm kan krijgen.

Inhoudelijke ontwikkeling
De inhoudelijke ontwikkeling binnen DSA is neergelegd bij een nieuwe kring, de
ondernemings- en ontwikkelingskring (OOK), waarin de aanpak van beide scholen in een
nieuwe vorm is gegoten. Binnen het tweewekelijkse overleg zijn vele onderwerpen de revue
gepasseerd. Afstemming van visieverschillen is aanleiding tot meningsvorming hierover en
opnieuw tot gedragen standpunten en invulling te komen.
Daarnaast zijn er een aantal visie- en voorbereidingsdagen, waarop meer de diepte wordt
ingegaan. Studenten zijn welkom deel te nemen, maar tot dusver wordt daar weinig gebruik
van gemaakt.

Team Emotional Hygiëne is de bijeenkomst waarin actuele knelpunten worden uitgewerkt
met behulp van de geweldloze communicatie (NVC). Dit jaar hebben we ervoor gekozen
hiervoor opnieuw een NVC-trainer in de arm te nemen. Hierdoor had ieder teamlid de
mogelijkheid vanuit gelijkwaardigheid situaties in te brengen.
Deze worden aan de hand van NVC-methodes besproken en doorgewerkt. Dit verhoogt de
individuele vaardigheid met NVC, de samenwerking binnen het team en de onderlinge
connectie.
Naast deze interne scholing, wordt ook extern aan deskundigheid gewerkt, dit jaar door
deelname aan een Erasmus+ uitwisselingstraject. Vanwege Corona was dit lange tijd
uitgesteld, nu zijn er binnen een paar maanden vier bezoeken geweest. Een superervaring
voor alle deelnemers.

Ouderparticipatie
De ouderkring is statutair vastgelegd als de plaats waar ouders met elkaar kunnen
uitwisselen over hun ervaringen, hun kijk op het onderwijs en wat zij daarin nodig achten. Er
wordt een afgevaardigde gekozen die vanuit de ouderkring deelneemt aan de
verbindingskring.

Voor ouders van de Guus KIeft School was dit een nieuwe ervaring, op de GKS had de
ouderparticipatie de laatste jaren zijn plek op de ouders-en-teamleden avonden. Vanuit de
Corona periode zijn we nog een tijd doorgegaan met ontmoetingen via Zoom. Ook zijn er
ontmoetingen op locatie geweest. De opkomst via Zoom blijkt toch groter, veel ouders
wonen op afstand en dan is de tijdsinvestering vaak een belemmering.
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Begroting
Op advies van de voormalige marketingkring is besloten te starten met een hoger
jaarbedrag en een hogere indexering, om te komen tot een financieel stabieler uitgangspunt.
De penningmeester heeft een nieuwe opzet gemaakt, die maandelijks wordt gevolgd. Ook is
er een buffer ingebouwd, die schommelingen moet kunnen opvangen.
Voor de verbouwing van de school is een crowdfundingsactie geweest. Een deel van dit
bedrag is doorgeschoven naar volgend jaar, omdat niet alle benodigde verbouwingen zijn
gerealiseerd.
We rekenen nu met een verwacht gemiddeld aantal studenten, wat een stabieler
uitgangspunt biedt. Helaas is dit niet meegekomen in het huurcontract, waardoor we hogere
huuruitgaven hadden dan verwacht. We gaan met de verhuurder in gesprek.

Samenstelling van de verbindingskring
De verbindingskring vormt het bestuur van de school en bestaat uit wat in de statuten
topkring wordt genoemd. De verbindingskring is bij voorkeur samengesteld uit de voorzitter,
de secretaris en de penningmeester en  de gekozen vertegenwoordigers van de ouder- en
schoolkring. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester zijn ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel. Overleggen vinden altijd in de gezamenlijke vorm plaats. Hiermee
is medezeggenschap geborgd.
Aan het begin van het schooljaar zijn sociocratische verkiezingen gehouden.

Danielle Foolen ging verder als penningmeester, Eliane Gomperts nam de secretarisfunctie
over van Joy van Ee. Cordelia Addison en Marieke van Soest wilden aanblijven als lid, maar
omdat we nog geen gegadigde voor de functie van voorzitter hadden, is besloten dat
Marieke van Soest waarnemend voorzitter is. Aan het eind van het schooljaar heeft Cordelia
Addison zich teruggetrokken als lid.
Christina de Vries is gekozen als afgevaardigde van de ouderkring, Reinier Bosch als
vertegenwoordiger van de schoolkring, samen met de studenten Lucien Addison en Sterre
Gangelhof. We blijven op zoek naar een externe voorzitter.

Huisvesting: beheer en investeringen
Voor de komende tien jaar hebben we een ontheffing van het bestemmingsplan en mogen
we gebruik maken van de molenschuur van de Molen van Sloten.
In de zomervakantie is keihard gewerkt om in de molenschuur lokalen in te bouwen. Met
dank aan de vrijwilligers en leembouwbedrijf Tierrafino is het ontwerp van architect Serge
Schoemakers grotendeels werkelijkheid geworden.
De activiteiten zijn niet helemaal afgerond. Het belangrijkste wat nog nodig is, is het plafond,
geluidsisolatie op de zolder en een patio. We hopen dit in schooljaar ‘22/’23 te realiseren.
Voor deze afronding is een deel van het geld dat via een crowdfundingsactie is
binnengehaald, gereserveerd.
De bouwkring heeft zich ingezet om deze werkzaamheden te organiseren, maar heeft
inmiddels haar taken teruggelegd bij de schoolkring.
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Financiën
Het financieel overzicht is ook dit jaar verzorgd door Hartsink Administratieve
Dienstverlening en is als bijlage toegevoegd.

Prognose voor de verdere ontwikkeling van DSA
We kunnen  terugblikken op een dynamisch jaar, waarin enorm veel werk is verzet. Veel
dank aan en respect voor allen die daaraan hebben bijgedragen. De wens is komend
schooljaar de uitgezette lijnen verder te implementeren en gestabiliseerd met elkaar verder
te groeien.

In mei zijn er staf presentaties geweest,, op basis waarvan het stafteam voor het schooljaar
‘22/’23  vastgesteld. Door dit team is al gewerkt aan de voorbereiding van dit schooljaar
De eerste weken zijn op een democratische school vaak een hectische periode. De
verwachting is dat dat ook komend schooljaar nog iets meer dan gemiddeld zal zijn, maar
dankzij deze voorbereiding zeker minder intens dan in ‘21/’22.

De wens dat de plafonds in de zomervakantie zouden worden afgerond is niet gerealiseerd.
Na een jaar vol van inzet van iedereen, was de behoefte aan vrije tijd groter. Het streven is
dat dit in de kerstvakantie plaats zal vinden. Overig onderhoud zal via de OOK of
schoolkring worden ingepland, evenals de tuin.

Voor de verbindingskring blijven we op zoek naar een voorzitter. Inmiddels heeft ook de
penningmeester aangegeven haar functie te willen neerleggen in de  loop van het schooljaar
22/23. Verkiezingen voor afgevaardigden van ouder- en schoolkring zullen volgens afspraak
plaatsvinden.

De verbindingskring blijft zich hard maken voor het opgestelde vijfjarenplan en het verhogen
van de financiële bijdragen aan werkers. Er ligt een goede basis, waarbij groei naar
minimaal 60 studenten zeker wenselijk is. Het is wel van belang dat het groepsproces hierbij
leidend is: te snelle groei is van invloed op de stabiliteit.
Het streven is een stabiele groep, met vooral groei van onderaf, dus met ouders die kiezen
voor de visie en die mee willen groeien met de school.

Marieke van Soest
6 november ‘22
Consent verbindingskring 18 november 2022
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