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Voorwoord 
De basisschoolperiode is een bijzondere tijd in een mensenleven. Wie herinnert zich niet de eerste 

en de laatste schooldag? 

Tussen de eerste en de laatste dag zitten 8 schooljaren. Deze jaren zijn van belang voor elk kind. Je 

leert lezen, rekenen, werkstukken maken. Maar je leert ook de hoofdsteden van Europa, gedichten 

schrijven, toneelspelen en genieten van muziek. En nog zoveel meer, want je leert ook 

vriendschappen sluiten en goed met elkaar om te gaan. Er is niets fijner dan terug kunnen kijken op 

een gelukkige, onbezorgde basisschooltijd. 

Sommige kinderen vinden leren vanzelf leuk en anderen niet. Er zijn kinderen die snel leren, 

langzaam leren, veel leren of weinig leren. Wij zijn van mening dat elk kind recht heeft om het beste 

uit zich zelf naar boven te halen. Elk kind heeft recht op ontwikkeling. Elk kind heeft recht om 

zijn/haar kansen te benutten en zich totaal te ontwikkelen op eigen wijze. 

Aan ons de taak om een prettige en oplettende leerkracht te zijn, met gevoel voor alle kleine dingen 

waar kinderen door geraakt worden. Om een rechtvaardige meester/juf te zijn die goed luistert en 

zonder oordelen een oplossing helpt vinden. Om een echte onderwijzer te zijn door wie kinderen veel 

kennis opdoen. Om een begeleider te zijn als de kinderen het zelf willen proberen en om een leraar 

te zijn als de kinderen sturing, hulp en een voorbeeld nodig hebben. 

Als ouder wil je niets liever dan dat je kind op een goede basisschool zit. Wij gaan er vanuit dat u na 

het lezen van deze SchoolWijzer een beeld heeft van hoe ons onderwijs vormgegeven wordt. 

Raadpleeg daarvoor ook onze website: www.janligthartvld.nl  

De SchoolWijzer bevat belangrijke en praktische informatie over onze school. De SchoolWijzer geeft 

ook een beeld over de wijze waarop wij het onderwijs op de Jan Ligthart vorm geven. De 

SchoolWijzer wordt digitaal verzonden naar de ouders en deze staat ook op de website van onze 

school. Ouders die behoefte hebben aan een gedrukt exemplaar, kunnen dit bij de directie aangeven. 

Voor een snelle zoektocht, verwijzen wij u naar de inhoudsopgave. In de loop van het schooljaar 

kunnen wijzigingen optreden. Deze worden altijd gepubliceerd 

in de oudernieuwsbrief en/of op de website. Voor vragen of 

opmerkingen over deze schoolgids en / of voor het inzien van de 

documenten waarnaar verwezen wordt, kunt u terecht bij de 

directie. 

Bent u nieuwsgierig geworden, naar hoe wij de woorden waar 

maken in de praktijk? We nodigen  u graag uit om een open 

ochtend bij te wonen. U krijgt dan een rondleiding en er wordt 

uitgebreid verteld over het onderwijs op IKC Jan Ligthart. 

Namens het team en de medezeggenschapsraad,  

met vriendelijke groet,  

Mireille van Duuren 
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Hoofdstuk 1: Kennismaken 
 

1.1 De naam 
Onze school is in 1949 vernoemd naar een van de beroemdste Nederlandse 
opvoedkundigen, Jan Ligthart (1859 – 1916).  

Jan Ligthart dankt zijn roem voornamelijk aan enkele door hem geschreven 
pedagogische werken, de beroemde Ot-en-Sienserie en de leesplank aap, 
noot, mies. 
 

1.2 De adresgegevens 
Locatie Plein Emaus (groepen 1/2) 
 
Plein Emaus 6 
3135 JN Vlaardingen 
010-4347007 

Locatie van Hogendorplaan (groepen 3 t/m 8) 
Hogendorplaan 1021  
3135 BK Vlaardingen 
010-2342427  
 

1.3 De gebouwen 
IKC Jan Ligthart is een grote school. De 21 groepen 
werken op twee locaties: Plein Emaus en Van Hogendorplaan.  
 
De locatie Plein Emaus is een ‘jong kindcentrum’. Niet alleen de kleuters zijn hier gehuisvest ook de 
overige vormen van kinderopvang zijn in dit gebouw te vinden. Hierbij kunt u denken aan de 
peuterspeelzaal en de dagopvang voor de allerjongsten. De buitenschoolse opvang (BSO) heeft ook 
zijn plek in het gebouw voor de kinderen van 4 tot 6 jaar (zowel voor- als naschoolse opvang). 

Locatie van Hogendorplaan biedt lesruimte aan de kinderen van groep 3 t/m 8. Deze locatie wordt 
gedeeld met de Jenaplanschool en de Avonturijn. Ook op deze locatie zijn diverse vormen van 
opvang te vinden. De locatie beschikt over een BSO (zowel voor- als naschoolse opvang). 

De locaties vormen samen een integraal kindcentrum (IKC). Een integraal kindcentrum is een gebouw 
waarin alle vormen van opvang te vinden zijn. Zowel pedagogisch als didactisch is er sprake van een 
doorgaande lijn voor de kinderen van 0 tot 12 jaar. Om dit te garanderen werken alle vormen van 
opvang en onderwijs met elkaar samen.  
Voor ouders brengt een IKC veel voordelen met zich mee. Zo hoeft u de kinderen maar naar één plek 
te brengen en weer op te halen. 
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1.4 Stichting Wijzer in Opvang & Onderwijs 
IKC Jan Ligthart is één van de twaalf scholen van Stichting Wijzer in Opvang & Onderwijs, de 
overkoepelende organisatie voor openbaar (speciaal) basisonderwijs en openbaar (voortgezet) 
speciaal onderwijs in Vlaardingen en Maassluis. De stichting omvat tien reguliere basisscholen, 
waarvan IKC Jan Ligthart er één is, een school voor speciaal basisonderwijs (De Kameleon) en een 
school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (De Ericaschool). 

Daarnaast heeft de stichting dagopvang (0-4 jarigen), buitenschoolse opvang (4-12 jarigen) en 
peuterspeelzalen. De scholen en kinderopvang die onder de paraplu van deze stichting vallen, 
hebben als gezamenlijk doel om alle kinderen met plezier naar school / opvang te laten gaan en ze 
een optimale ontwikkeling te bieden. 

De stichting wordt geleid door een College van Bestuur dat bestaat uit één lid. Dit bestuur is 
eindverantwoordelijk voor alles wat zich binnen de stichting afspeelt. De Raad van Toezicht toetst, op 
afstand, het beleid van het College van Bestuur. 

 

 

Adres:

 

 Postbus 6005, 3130 DA Vlaardingen 

Bezoekadres: Burgemeester van Lierplein 77,  

                            3134 ZB Vlaardingen 

Telefoon: 010-4451050 

E-mail:  info@stichtingwijzer.com 

Website: www.wijzer.nu  

  

Raad van  Toezicht College van Bestuur 
de heer Frans Kevenaar de heer Alex Brobbel, bestuurder 
de heer Wim Veugelers  
de heer Gerrit Jan Hoogeland  
mevrouw Annettie van Hemert (voorzitter)  
de heer Frits Verschoor (vice voorzitter)  

mailto:info@stichtingwijzer.com
http://www.wijzer.nu/


Schoolwijzer IKC Jan Ligthart 2018-2019 
9 

hoofdstuk 2: Het personeel 

2.1 De directie 
Mireille van Duuren is directeur en zij is het meest van de tijd te vinden op locatie Van Hogendorp. 
Op Plein Emaus is Renée Veltenaar adjunct-directeur. 

 
 

2.2 De groepsleerkrachten 
De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en d e  organisatie in de groep. Zij 
geven vorm aan het programma, houden de resultaten van de vorderingen bij en leggen 
verantwoording af aan de directie, de intern begeleiders en de ouders. Voor de leerkrachtindeling 
gaan we uit van het basisoverzicht onderaan deze pagina. 

Op de woensdag wisselen Margo en Kelly elkaar af, vanaf januari 2019 neemt Barbara op de 
donderdag en vrijdag Lidwien over zij gaat dan met pensioen. Erna doet de zwangerschapsvervanging 
van Juliette, vanaf februari staat Juliette voor de groep.  

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

      

1/2a Yvette Yvette Karin Hu Karin Hu Karin Hu 

1/2b Madeleine Madeleine Hetty Hetty Hetty 

1/2c Karin Du Karin Du Jeannette Jeannette Jeannette 

1/2d Annemieke Annemieke Monique Monique Annemieke 

1/2e Ineke V Ineke V Ineke V Ineke V Monique 

1/2f Barbara v. L Barbara v. L Barbara v L Amber Amber 

3a Suzanne Suzanne Jenny Jenny Jenny 

3b Patricia Patricia Patricia Lidwien/Barbara G Lidwien/Barbara G 

3c Chaira Chaira Chaira Chaira Chaira 

4a Gina Gina Gina Gina Gina 

4b Machiel Machiel       Machiel Machiel Machiel 

4c Ineke P Ineke P         Ineke P Marjon Marjon 

5a Juliette/Erna Juliette/Erna Juliette/Erna/Conny Conny Conny 

5b Marjelle Marjelle Marjelle Erica Erica 

5c Marlous Marlous     Marlous Marlous Marlous 

6a Ellen Ellen Ellen Simone Simone 

6b Marjon Nico Nico Nico Nico 

7a Erik v/d R Erik v/d R Erik v/d R Erik v/d R Margo 

7b Rik Rik/Erna Rik Rik Rik 

8a Erik B Erik B Erik B Erik B Erik B 

8b Kelly Kelly Kelly/Margo Kelly/Margo Kelly 
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2.3 De intern begeleiders 
De school spant zich in om de kwaliteit van het onderwijs aan te 

passen naar de behoefte van het individuele kind. We werken hiervoor met didactische werkplannen 
(groepsplannen) voor de vakken technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen. De instructie 
en verwerking wordt zo effectief mogelijk uitgevoerd op verschillende niveaus. Per leerjaar heeft de 
leerkracht de beschikking over extra materiaal voor kinderen die erg goed en minder goed kunnen 
leren. 

 

Ester Schenk en Mirjam de Lange zijn als intern begeleiders (IB-ers) verantwoordelijk voor de 
leerlingenzorg. Ester ondersteunt leerkrachten en kinderen 2 dagen per week. (di/woe) Mirjam 
ondersteunt leerkrachten en kinderen 3 dagen per week verdeelt haar ondersteuning over 3 dagen (di, 
woe, do). Beide IB-ers begeleiden de groepen 1 t/m 8, waarbij de groepen onderling verdeeld zijn. De 
groepsleerkracht bepaalt aan de hand van toetsuitslagen, observaties en gesprekken met de IB-er 
welke kinderen in aanmerking komen voor extra begeleiding. De IB-er coördineert de hulp. ‘Plannen 
van aanpak’ worden, indien nodig, met externe begeleiders opgesteld. De uitvoering ervan wordt 
verricht door de leerkracht.    

 

2.4 Vakleerkracht Engels 
Al negen jaar maakt onze school gebruik van de kwaliteiten van Fiona Slager-Clark als native speaker. 
Fiona verzorgt de lessen Engels voor al onze kinderen. In de groepen 3 t/m 8 komt geeft zij één keer 
een Engelse les per week. In de kleutergroepen komt zij vier keer in de week. Zij werkt dan met 
kleuters in kleine groepjes en geeft daarnaast in iedere kleutergroep een Engelse les in de kring. Op 
deze manier zorgt zij ervoor dat alle kleuters op twee momenten Engelse les krijgen van haar. 
Bovendien ondersteunt zij de leerkrachten bij de uitvoering van hun Engelse lestaak. De leerkrachten 
geven één keer per week zelf les in het Engels. 

 

2.5 Vakleerkracht gym 
Twee dagen beschikt onze school over vakleerkracht Marina Frajtak voor de gymlessen. De hele 
maandag en de dinsdag is Marina beschikbaar voor de gymlessen. Ook Vlaardingen in Beweging (VIB) 
verzorgt gymlessen. Zo zorgen we ervoor dat de groepen 3 t/m 8 allemaal gymles krijgen van een 
vakleerkracht. 
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2.6 ICT-medewerker 
ICT staat voor Informatie en Communicatie Technologie (netwerkbeheer en computers). De ICT-
medewerker van onze school is Hakki Kaplan. Hij is elke maandag aanwezig voor de technische en 
praktische ondersteuning op ICT-gebied. Aat Ouwendijk (conciërge) en Renée Veltenaar (adjunct-
directeur) onderhouden de website. Op school is een ICT ontwikkelteam die inzet zetten op ICT 
aanpassingen in het onderwijs. 

 

2.7 Onderwijsassistent en conciërge 
Onze school heeft de beschikking over één onderwijsassistent: Saskia Burggraaff. Saskia ondersteunt 
de leerkrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden door allerlei hand- en spandiensten te 
verrichten. De school heeft drie ochtenden in de week een conciërge Aat Ouwendijk. Aat verricht 
werkzaamheden voor de locatie van Hogendorp.  

 

2.8 Leerkracht ‘extra aanbod’ 
Ook dit schooljaar werken we met de extra aanbod groep. De extra aanbod groep bestaat  uit 
kinderen die meer- en hoogbegaafd zijn en vallen binnen de door school vastgestelde criteria voor de 
deelname aan de extra groep. Kelly Jansen heeft de eindverantwoording en coördinatie over de extra 
aanbod groepen waarmee we werken. De leerlingen komen op dit moment uit de groepen 3 tot en 
met 8.  

2.9 Administratief medewerker 
De school heeft drie ochtenden in de week de beschikking over een administratief medewerker: Elma 
Dieckman. Zij ondersteunt bij de uitvoering van administratieve werkzaamheden. 

 

2.10 Stagiaires 
Onze school biedt opleidingsplaatsen aan stagiaires van de PABO (Pedagogische Academie voor 
Basisonderwijs) Hoge School Rotterdam en de MBO-opleiding SPW (middelbare beroepsopleiding 
voor Sociaal Pedagogisch Werk). De PABO leidt studenten op tot leerkracht en de opleiding SPW tot 
o.a. onderwijs- en klassen assistent.IKC Jan Ligthart neemt deel aan het grote BOSS-project dat de 
kwaliteit van de samenwerking met de Pabo Hogeschool Rotterdam en de kwaliteit van de 
afgestudeerde leerkrachten moet verbeteren. 

2.11 Bereikbaarheid personeelsleden 
Het personeel is op werkdagen op school te bereiken onder het telefoonnummer van de betreffende 
locatie: Plein Emaus (tijdelijk gehuisvest aan Seringenstraat) 010 – 434 70 07 en  Van Hogendorplaan 
010 – 234 24 27. 

U kunt altijd een afspraak maken voor een 
gesprek. We stellen het op prijs als u dat na 
schooltijd doet. Liefst niet voor aanvang van de 
les. U kunt tevens per e-mail contact leggen. 

Bereikbaarheid directie 
Mireille van Duuren (directeur) 
m.vanduuren@wijzer.nu  
Renée Veltenaar (adjunct-directeur) 
r.veltenaar@wijzer.nu  

mailto:m.vanduuren@wijzer.nu
mailto:r.veltenaar@wijzer.nu
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Bereikbaarheid intern begeleiders 
Ester Schenk     e.schenk@wijzer.nu  (tot januari 2019 met verlof) 
Mirjam de Lange   m.delange@wijzer.nu    

Bereikbaarheid bouwcoördinatoren 
Onderbouw: Madeleine Fontijne m.fontijne@wijzer.nu  
Middenbouw: Marlous van Raalte m.vanraalte@wijzer.nu   
Bovenbouw: Kelly Jansen  k.jansen@wijzer.nu   

Hoofdstuk 3: Onze school 

Al ruim 130 jaar lang krijgen kinderen 
bij ons alle kansen om zich te 
ontwikkelen. De kinderen krijgen goed 
en degelijk onderwijs, in een veilig 
klimaat. Voor elk kind betekent dit een 
basis die hen verder brengt.  Bovendien 
krijgen kinderen bij ons al vanaf de 
peuterspeelzaal Engelse les van een 
leerkracht met Engels als moedertaal, 
een native speaker. Dat vinden de 

kinderen niet alleen ontzettend leuk, maar het is ook heel erg nuttig. Aan het eind van de basisschool 
spreekt en schrijft uw kind Engels op zijn of haar eigen niveau.  

Als IKC Jan Ligthart vinden we resultaatgericht  onderwijs belangrijk. Hiermee bedoelen we dat we 
het maximale uit ieder kind willen halen. Aan het eind van groep 8 willen we dat onze leerlingen 
doorstromen naar het hoogste niveau in het voortgezet onderwijs dat voor hen haalbaar is. Voor het 
ene kind is dit wellicht VWO, voor het andere kind is dit VMBO. We hebben daarom veel aandacht voor 
de basisvakken lezen, taal en rekenen en geven ieder kind zoveel mogelijk instructie op zijn eigen 
niveau. Wij willen de capaciteiten en de talenten van uw kind(eren) zo goed mogelijk benutten. 
Binnen ons klassenmanagement bieden we een duidelijke structuur en zorgen we voor effectieve 
besteding van de lestijd. We hebben zoveel mogelijk aandacht voor alle kinderen en bieden ze de 
uitdaging die ze nodig hebben.  

In het algemeen kan gesteld worden dat er een bijzonder positieve sfeer tussen de leerlingen 
onderling en tussen de leerlingen en het team heerst. Dat vinden wij een basisvoorwaarde om goed 
te kunnen presteren. We bieden onze leerlingen dan ook een warme, sfeervolle en veilige school 
waar ze zich welkom voelen. 

We blijven investeren in onze leerlingenzorg. In deze moderne maatschappij profileren we ons met 
Engels als tweede taal. Ook de computer is niet meer weg te denken. Daarom zal het computerbeleid 
verder uitgewerkt worden. Daarnaast maakt onze school zich sterk voor een sportieve opvoeding van 
de kinderen  (vakleerkracht, 
sporttoernooien, sportstimulering, etc.). 

mailto:e.schenk@wijzer.nu
mailto:m.delange@wijzer.nu
mailto:m.fontijne@wijzer.nu
mailto:m.vanraalte@wijzer.nu
mailto:k.jansen@wijzer.nu
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Om de leeropbrengsten te bewaken, maken we gebruik van een goed leerling volgsysteem. 
Observatielijsten en signaleringstoetsen worden o.a. hiervoor gebruikt. We kunnen daardoor snel 
inspelen op de leerresultaten en -ontwikkelingen van de kinderen. Om leeropbrengsten te volgen, 
maken we gebruik van Citotoetsen. We streven ernaar om van ieder kind inzichtelijk te maken waar 
het in zijn/haar ontwikkeling zit. Vervolgens passen we ons onderwijs aan op iedere leerling om aan 
te sluiten op de ontwikkeling. 

3.1 De schooltijden 
IKC jan Ligthart werkt met het 5 gelijke dagen model. Dit betekent dat de schooltijden op maandag 

tot en met vrijdag als volgt zijn: 

Locatie Plein Emaus      8.45 – 14.15 uur 

Locatie Van Hogendorplaan    8.30 – 14.00 uur 

Dit rooster is een vorm van een continurooster. Met het continurooster zorgen we voor rust en 
structuur binnen de school. De kinderen hebben iedere dag te maken met één gezicht voor de groep. 
Vanaf 12.00 uur wordt er in iedere groep gezamenlijk geluncht met de eigen leerkracht. Dit is een 
gezellig en rustig moment. We hopen met het continurooster ook zo veel mogelijk tegemoet te 
komen aan de werkende ouders.  
 
Tien minuten voor aanvang van school gaat de deur voor de kinderen open. De kinderen kunnen dan 
rustig naar hun lokaal gaan. De leerkracht is dan in de groep aanwezig. We hechten er waarde aan 
dat de lessen op tijd starten. Op de onderbouwlocatie kunnen de ouders met de kinderen mee naar 
binnen. Op onze locatie aan de Van Hogendorplaan blijven de ouders buiten. Dit zorgt voor rust in 
het gebouw. Uiteraard komen ouders naar binnen wanneer zij iets willen vragen aan de leerkracht. 

Zowel ’s ochtends als ’s middags is er pauze voor alle groepen. In de ochtend is dit rond 10.00 uur. ’s 
Middags is dit rond lunchtijd tussen 12.00 en 13.00 uur. Buitenspelen neemt ook een plek in tijdens 
de pauze.  

Als gevolg van het continurooster zijn de kinderen vroeger uit dan voorheen. Er is de mogelijkheid 
om direct na schooltijd naar de buitenschoolse opvang (BSO) te gaan. Beide locaties beschikken over 
een eigen BSO. 
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3.2 Hoeveel uur zijn de kinderen op school? 
In de onderstaande kolom vindt u het vastgestelde minimum aantal uren én het totaal aantal lesuren 

op onze school. De onderwijstijd is conform de landelijke regelgeving.  

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 

940 940 940 940 940 940 940 940 

3.3 Besteding van de onderwijstijd 
 

Groep: 3 4 5 6 7 8 

        

Rekenen 5 5 5 5 5 5 

taal  3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 

spelling  1,5 1,5 2 2 2 

techn lezen 9 3 3 3 2,25 2,25 

begrijpend lezen  1,75 1,5 1,5 1,5 1,5 

gym 2 2 2 2 2 2 

verkeer 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 

Engels 1 1 1 1 1 1 

w.o. 0,5 1 3 3 3,75 3 

schrijven 2,5 1 0,75 0,25 0,25 0,25 

crea 1,5 1,5 1,25 1,25 1,25 1,25 

spelend leren 1 1     

HVO/GVO      0,75 

vreedzaam 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

pauze 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 

Totaal 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 

 

3.4 Aannamebeleid nieuwe leerlingen 
Conform onze visie op openbaar onderwijs is in principe onze school toegankelijk voor ieder kind in 
de basisschoolleeftijd van 4 tot 12 jaar. Alvorens in te schrijven krijgt de ouder/verzorger de 
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gelegenheid zich te oriënteren o.a. via de website, de SchoolWijzer, een kennismaking en een 
rondleiding in de vorm van een open ochtend. 

Een inschrijving geldt voor onze school pas vanaf de dag dat een kind 4 jaar geworden is. Vooraf is 
het vanaf 2 maanden voor die datum wel toegestaan om maximaal 5 dagdelen ter gewenning naar 
school te komen. Natuurlijk hoeft u niet te wachten met inschrijven totdat uw kind vier jaar is. 
Integendeel! Onze school stelt het zeer op prijs indien dit in een vroeg stadium gebeurt. Dit om 
teleurstelling te voorkomen omdat er geen plaats meer voor uw kind beschikbaar is. 

Indien een kind van een andere school komt (dit noemen we een zij-instromer), kan hij/zij pas 
definitief ingeschreven worden, nadat de aanleverende school een schriftelijke bevestiging heeft 
opgestuurd als bewijs van uitschrijving; daarnaast moet die school het volledig ingevulde wettelijk 
vereiste onderwijskundig rapport aan de school doen toekomen. Vooraf aan de officiële aanmelding 
nemen wij altijd eerst contact op met de school van herkomst. Zij-instromers zijn welkom wanneer er 
een passende plek is binnen school. Soms komt het voor dat een zij-instromer zich aanmeldt voor 
een groep die al groot is, of voor een groep waar een groot aantal kinderen met speciale 
onderwijsbehoeften in zitten. In dat geval kan de school, mede in het belang van het kind zelf, het 
besluit nemen om niet over te gaan tot plaatsing. Er wordt dan ook altijd zorgvuldig gekeken of het 
kind past binnen één van de groepen. Daarnaast wordt plaatsing altijd gedaan in overleg met de 
toekomstige leerkracht van het kind.  

Kinderen die wegens verhuizing worden aangemeld, worden, conform de wetgeving, geplaatst. De 
enige uitzondering waardoor een kind niet geplaatst wordt, is wanneer de groepen vol zitten.  

 

3.5 Inschrijven  
U kunt ons bellen om een afspraak te maken voor één van onze open ochtenden. We geven u dan 
een rondleiding, waarbij u goed kunt afwegen of onze school bij uw kind past. De open ochtenden 
worden georganiseerd door Renée Veltenaar, adjunct-directeur.  

Hoewel het duidelijk is dat we als openbaar onderwijs het principe hanteren van toegankelijkheid 
voor ieder kind, kan het zijn dat we een leerling toch niet toe kunnen laten. Doorgaans zal het gaan 
om een leerling met dusdanig grote problemen of handicaps - van welke aard dan ook – dat we 
moeten constateren dat we handelingsonbekwaam zijn.  We kunnen de betrokken leerling niet de 
vereiste zorg of aandacht geven en/of de leerkrachten kunnen hun aandacht niet voldoende 
verdelen over alle kinderen,  waardoor een ononderbroken leerproces in de groep in het geding 
komt of de veiligheid van betrokkenen en/of andere leerlingen in gevaar komt.  

 

3.6 Verwijdering- en 

schorsingsbeleid 
Het voor bepaalde tijd of permanent van 
school gestuurd worden gebeurt alleen als 
een kind zich ernstig misdraagt en er 
sprake is van wangedrag waarbij de 
veiligheid van het kind zelf en/of anderen 
in het geding is. In dat geval zet de school 
het gedragsprotocol in. Wanneer de 
directie schorsing noodzakelijk acht, 
gebeurt dit in overleg met de voorzitter 
van het College van Bestuur van de 
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stichting Wijzer. De genoemde redenen moeten schriftelijk weergegeven worden aan de 
ouder(s)/verzorger(s) van betrokken leerling. 

De beslissing over te gaan tot de definitieve verwijdering, wordt genomen door de voorzitter van het 
College van Bestuur na raadpleging van de directie, leerkracht(en), ouder(s)/verzorger(s) en 
eventuele andere begeleiders/belanghebbenden. De beslissing wordt met argumenten/redenen 
omkleed op papier gezet. 

De definitieve verwijdering van school kan alleen plaatsvinden indien de directie een andere school 
bereid heeft gevonden de leerling toe te laten. Nadat de school gedurende 8 weken aantoonbaar 
gezocht heeft naar een andere school, kan vanaf dat moment de toegang tot de school voor 
desbetreffende leerling geweigerd worden.  

Het gedragsprotocol is te vinden op onze website www.janligthartvld.nl  

 

3.7 Schoolverzuim en verlof 
Indien uw kind in geval van ziekte niet in staat is de lessen te volgen, moet dit schoolverzuim zo snel 
mogelijk worden doorgegeven op school. 

Verlofaanvragen 
Als u verlof wilt hebben, bent u verplicht om verlof aan te vragen. Dit kunt u doen middels het 
‘aanvraag verlof formulier’, dat verkrijgbaar is bij de leerkracht of directie. Het formulier is ook te 
downloaden vanaf de schoolwebsite. Bij uw verlofaanvraag dient u rekening te houden met de 
leerplichtwet. 

Als een kind vier jaar wordt, mag het naar school. Een kind moet naar school, zodra het vijf jaar is. 

In principe hoeft een vierjarige dus nog niet aangemeld te worden bij een basisschool. Dat vinden wij 
echter zeer onverstandig.  Voor de leerplichtige vijfjarige is in uitzonderlijke gevallen verlichting van 
het programma mogelijk. In samenspraak met de school kan het zinvol zijn gedurende vijf uur per 
week dispensatie te verlenen, als dit in het belang van het kind is. 

Scholen moeten kinderen vrij geven voor de dagen waarop ze vanwege geloofs- of levensovertuiging 
niet op school kunnen komen. Dat geldt ook voor dagen met bijzondere gebeurtenissen zoals een 

huwelijk of begrafenis. In andere gevallen biedt de wet 
nauwelijks ruimte voor extra vakantie. Uitgangspunt is 
dat de ouders zich houden aan de vastgestelde 
schoolvakanties. 

De gemeente controleert of men zich aan de regels van 
de leerplicht houdt. Deze controleurs, de 
leerplichtambtenaren, hebben naast een controlerende 
taak ook de taak de aanvragen waarvoor de directeur 
geen toestemming mag geven in overweging te nemen. 
Wegblijven zonder toestemming van de schoolleiding 
geldt als ‘onwettig verzuim’ en is strafbaar volgens de 
Leerplichtwet van 1969 in artikel 13a en 14. De directie 
is verplicht alle verzuim te controleren en ongeoorloofd 
verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. 

http://www.janligthartvld.nl/
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Vakantieverlof 
In heel bijzondere gevallen mag de directeur van de school een leerling vrij geven om met de ouders 
op vakantie te gaan. Dat mag hooguit één keer per jaar, voor een periode van ten hoogste tien 
dagen. De directie mag geen toestemming geven als het gaat om de eerste twee weken na de 
zomervakantie of aansluitend aan een andere vakantie. 

Een afwijkende vakantie mag alleen toegestaan worden in geval de ouders door de specifieke aard 
van hun beroep niet in de schoolvakanties verlof kunnen nemen. Zij moeten dan een verklaring van 
de werkgever laten zien waaruit blijkt dat zij niet op een ander moment 
op vakantie kunnen. De aanvraag dient (schriftelijk) een maand voor de 
aanvang van die vakantie te worden ingediend. 

Geen reden voor vakantieverlof zijn: 
- Goedkopere vakanties buiten het seizoen 
- Door anderen betaalde vakanties 
- Het ophalen van familie 
- Midweek- of weekeindevakanties 
- Al jaren niet op vakantie geweest 
- Reeds een ticket gekocht of reservering gedaan 
- Meereizen met anderen 
- Reeds een ander kind vrij  
- ‘Vlak voor de vakantie wordt er toch bijna geen les meer gegeven’ 

Verlof wegens gewichtige omstandigheden 
Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting of het nakomen van 
een medische afspraak wanneer dit niet buiten lesuren kan geschieden 
voor de duur van de verplichting: 
- Voor verhuizing ten hoogste één dag 
- Bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad; 
duur in overleg met de directeur 
- Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad ten hoogste vier dagen; in de tweede 
graad ten hoogste twee dagen; in de derde- of vierde graad ten hoogste één dag 
- Voor het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad ten hoogste 
twee dagen 
- Bij het 25 en 40-jarig ambtsjubileum en bij 12½, 25, 40, 50 of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders 
of grootouders ten hoogste één dag 

Met ingang van 2009-2010 tracht de overheid nog strenger op te treden tegen spijbelen in het 
Primair Onderwijs (PO) en het Voortgezet Onderwijs (VO). Daarom dienen wij desgewenst te werken 
aan een antispijbelbeleid. Gezien het feit dat in elke groep/klas van de stichting Wijzer ’s ochtends de 
absenten genoteerd worden en waar nodig nog diezelfde dag gebeld wordt waarom een leerling er 
evt. niet is en het aantal ongeoorloofde verzuimen te verwaarlozen valt, gaan wij geen 
antispijbelbeleid opstellen. Wel vermelden we met nadruk dat (onaangekondigde) inspecties bij 
Schiphol en busmaatschappijen gaan plaatsvinden rond (niet) vakantieperiodes voor de zon- of 
wintersport. Hier vloeien hoge boetes per leerling uit voort! 

Melden ongeoorloofd verzuim 
De directie is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente 
Vlaardingen. U kunt bij de leerplichtambtenaar terecht zodra u het niet eens bent met de afwijzing 
van uw verlofaanvraag. De leerplichtambtenaar is te bereiken onder telefoonnummer (010) 24 84 
000. 
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Ziekteverzuim 
Als uw kind ziek is, kan het niet naar school. De 
school dient hiervan in kennis te worden gesteld, 
anders kan het verzuim als ongeoorloofd 
geregistreerd worden. Wanneer uw kind ziek is, 
dient u dit voor aanvang van de schooldag te 
melden.  

 

3.8 Veiligheid 
IKC Jan Ligthart heeft in het schooljaar 2013-2014 in de medezeggenschapsraad (MR) het 
veiligheidsbeleid vastgesteld. Volgens de definitie van de Onderwijsinspectie geldt een school als 
sociaal veilig ‘indien de psychische en fysieke veiligheid van leerlingen en personeel niet door 
handelingen van andere mensen wordt aangetast’. De onderwijsinspectie beoordeelt in haar 
Periodiek Kwaliteitsonderzoek (PKO) of de veiligheid op een school voldoende gewaarborgd is. 

Inzicht 
Hebben de scholen voldoende inzicht in de beleving van sociale veiligheid door leerlingen en 
teamleden en in de incidenten die zich voordoen? 

Onze aanpak om dit inzicht te krijgen: 

 Rondom sociaal-emotionele veiligheid nemen we om de twee jaar een enquête af bij de 
kinderen van de groepen 6-7-8. De uitslagen daarvan worden besproken in de MR en 
eventueel vinden naar aanleiding van de bevindingen nieuwe beleidsafspraken plaats. 

 Ouders en leerkrachten worden elke twee jaar d.m.v. een enquête, gevraagd naar hun 
mening over de sociale veiligheid op school. 

 De leerkrachten van de kleuters voeren het gehele schooljaar observaties uit om de sociaal-
emotionele ontwikkeling in kaart te brengen. Hiertoe wordt het observatiesysteem KIJK 
gebruikt. Twee keer per jaar vullen de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 de vragenlijst van 
het programma ZIEN! in. ZIEN! is een leerling volgsysteem voor sociaal-emotionele aspecten. 
Er volgt een groeps- of individueel handelingsplan als daar aanleiding toe is. Twee keer per 
jaar wordt een sociogram in iedere groep gemaakt om onderlinge verhoudingen in kaart te 
brengen. 

 Vanaf schooljaar 2017-2018 start de school met een nieuw sociaal-emotioneel programma 
genaamd ‘De Vreedzame School’. Deze methodiek biedt handvaten om binnen de school 
aandacht te besteden aan diverse sociale thema’s. Voorbeelden van thema’s zijn: omgaan 
met pesten, opkomen voor jezelf en ruzies op een juiste manier oplossen. Voor meer 
informatie kunt u kijken op de zeer uitgebreide website www.vreedzameschool.nl  

Preventie 
Hebben scholen een veiligheidsbeleid dat deze incidenten zo veel 
mogelijk kan voorkomen? Wat doet de school om het voor de 
leerlingen zo veilig mogelijk te maken? 

Onze aanpak: 

 Zodra een leerkracht een onveilige situatie signaleert of 
waarneemt dat een kind sociaal-emotioneel in de knel zou 
zitten, wordt binnen het zorgtraject van de school aandacht 
besteed aan het voorkomen van of opheffen van de 
onveiligheid van het kind. Daartoe werken we samen met 
externe instanties zoals Minters en Wijkteam (school,  

http://www.vreedzameschool.nl/
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maatschappelijk werk, SMW), Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het 
samenwerkingsverband (SWV) genaamd ‘Onderwijs Dat Past’.  

 Op beide locaties houden we de deuren gesloten tijdens de lesuren en bij binnenkomst van 
vreemden vragen we naar hun wensen en belang. 

 We gebruiken goede verlichting en laten controles uitvoeren of ook de gesloten ruimten, de 
donkere hoeken en gaten goed verlicht zijn en blijven. 

 De alarminrichtingen op beide locaties worden gebruikt en jaarlijks gecontroleerd. Het 
ontwikkelteam ‘Pedagogisch Handelen’ houdt zich daarmee bezig en noteert dit in een 
daarvoor bestemde werkmap. 

 Op de locatie Plein Emaus is ons plein grotendeels een openbare terrein. De achterste 
speelplaats behoort tot de school en valt onder onze verantwoording. De gemeente is 
verantwoordelijk voor het onderhoud en het schoonhouden van het voorplein en het 
voetpad om het achterplein.  

 Op beide locaties hanteren we pleinwacht door personeelsleden zodra de kinderen buiten 
zijn. 

Curatieve maatregelen 
Hebben scholen een beleid dat adequaat optreden na incidenten mogelijk maakt? 

Onze schoolafspraken hieromtrent: 

 We hanteren een actueel ontruimingsplan op beide locaties. Deze ontruimingsplannen 
worden aan het begin van elk schooljaar herzien door het ontwikkelteam pedagogisch 
handelen. 

 De BHV-medewerkers worden jaarlijks 
geschoold en getraind.  

 Het ontwikkelteam ‘pedagogisch handelen’ 
houdt zich bezig met alle aspecten rondom 
veiligheid. Dit ontwikkelteam initieert nieuw 
beleid rondom veiligheid, zij controleert de 
veiligheid en signaleert onveiligheid. 

 We hebben op school een onafhankelijke 
klachtencommissie geregeld. De 
klachtenregeling staat elders in deze 
Schoolwijzer vermeld.  

 Ook werken we met twee 
vertrouwenspersonen. Deze personeelsleden 
kunnen klachten van ouders en/of personeel in behandeling nemen. 

 We hanteren een ongevallenregistratie en/of een incidentenregistratie. De directie houdt de 
ongevallenregistratie deze bij en zorgt dat trends worden waargenomen en verwerkt in 
beleidsafspraken. Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van incidenten die 
zich voordoen in de klas. 

 We hanteren een anti pestbeleid en werken met gedragscodes voor discriminatie en 
seksuele intimidates. 

 We volgen de cyclus van de Stichting Wijzer voor afname van de Risico Inventarisatie en 
Evaluatie (R,I & E). Dit gebeurt vierjaarlijks. 

Schoolontruimingsplan/veiligheid 
Twee keer per jaar wordt op school het ontruimingsplan met de leerlingen geoefend. Daarbij is soms 
ook de brandweer aanwezig. Alle leerkrachten, ondersteunend personeel en leerlingen moeten 
bekend zijn met de vluchtwegen en gedragsregels. Na afloop van de ontruimingsoefening wordt deze  
door de veiligheidsmedewerkers geëvalueerd. Het ontruimingsplan wordt, indien nodig, aangepast. 
Ook wordt op gezette tijden de (brand)veiligheid gecontroleerd. 
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Privacy 
IKC Jan Ligthart en de nieuwe Privacy Wetgeving (AVG) 

IKC Jan Ligthart wil graag voldoen aan de nieuwe richtlijnen van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming.    

Deze verordening maakt dat wij moeten kunnen aantonen dat wij uw toestemming hebben om uw 
(en voor ons noodzakelijke)  gegevens te verzamelen . 

Welke gegevens verzamelen wij? 

Naam, adresgegevens, email, telefoonnummer, burgerlijke staat, opleidingsniveau, nationaliteit en 
godsdienst, huisarts en ziektekostenmaatschappij (kind/ouders);                                                                              
burgerservicenummer, medische en/of sociaal maatschappelijke gegevens, gebruik opvang en/of 
peuterspeelzaal, plaats in het gezin (van uw aangemelde kind/eren). 

Waarom verzamelen wij deze informatie? 

Deze gegevens zijn nodig om;  de bekostiging vanuit het Ministerie  te kunnen verantwoorden 
(opleidingsniveau van de ouder/s) via Bron of Duo; informatie van leerlingen bij uitstroom naar een 
andere school (basis, voortgezet onderwijs en/of speciaal onderwijs) door te geven via ons 
leerlingvolgsysteem KIJK en Parnassys; samenwerkende organisaties (o.a. wijkteam, 
samenwerkingsverband, cjg) te kunnen informeren (indien nodig). 

Wanneer starten wij met het verzamelen van bovengenoemde gegevens? 

Deze gegevens verzamelen wij tijdens de inschrijving voor ons kindcentrum (school, peuterspeelzaal, 
BSO en/of dagopvang.) Ze worden alleen gedeeld met partijen en/of instanties (“derden”)  wanneer 
dit voor uw kind expliciet aan de orde is. Uw gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden 
aan “derden” verstrekt. 

Waar worden de gegevens opgeslagen? 

Op de server van de school. Deze is toegankelijk voor;  directie, de leerkrachten en (deels) 
ondersteunend personeel, afgeschermd met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord. 
Op termijn worden de gegevens opgeslagen in een beschermde omgeving van de cloud. 

Hoe lang staan deze gegevens in ons bestand? 

De verzamelde informatie wordt bewaard tot het wettelijk bepaalde tijdstip en daarna verwijderd. 

Kunnen gegevens worden aangepast? 
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Alleen op uw verzoek kunnen onderdelen worden aangepast of verwijderd. Echter, voor het volgen 
van uw kind binnen ons onderwijs, kunnen noodzakelijke gegevens niet verwijderd worden. 

Uw toestemming vragen wel elk jaar opnieuw voor alle bovenstaande gegevens. Hierin is ook ons 
fotobeleid (voor gebruik website en andere multimedia middelen o.a. schoolapp/facebook/linkedin 
vermeld en al dan niet door u akkoord bevonden.) 

We hopen dat u, na het lezen van deze Schoolwijzer, enthousiast bent geworden over IKC Jan 
Ligthart! Mocht u naar aanleiding van de schoolgids nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact 
opnemen met één van de locaties. 

 
 

Medicijnprotocol 
IKC  Jan Ligthart werkt met een medicijnprotocol. Dit protocol is te vinden op de schoolsite 
www.janligthartvld.nl. Hierin staat onder andere omschreven dat leerkrachten niet aansprakelijk zijn 
voor het verstrekken van medicijnen en het uitvoeren van medische handelingen. Als het nodig is dat 
uw kind medicijnen krijgt toegediend tijdens schooltijd of dat er medische handelingen moeten 
worden verricht, moet dit in een richtlijn worden vastgelegd en ondertekend worden door de 
ouders/verzorgers. In de richtlijn staat om welke medicijnen het gaat, wanneer ze moeten worden 
toegediend en wat er gedaan moet worden als zich bijzondere situaties voordoen. 

Mobiele telefoons 
Mobiele telefoons zijn niet meer weg te denken in de huidige maatschappij. Om misbruik te 
voorkomen, is het voor leerlingen niet toegestaan onder schooltijd mobiele telefoons te gebruiken. 
De school kan en wil geen enkele verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot het zoekraken, 
beschadigen of ontvreemden van dergelijke apparaten. Onze verzekering vergoedt geen enkel geval 
van schade of diefstal van mobiele telefoons. In geval van nood kunnen kinderen gebruik maken van 
de schooltelefoon. In een enkelgeval bijvoorbeeld voor een educatief doeleinde mogen de kinderen 
gebruik maken van hun telefoon dit gaat altijd in overeenstemming met de leerkracht.  

 

3.9 Aansprakelijkheid en verzekeringen 
In principe krijgen de kinderen alle materialen die ze nodig hebben van school. Bij vernieling of 
vermissing wordt, afhankelijk van de situatie, het kind c.q. de ouder/verzorger aansprakelijk gesteld 
voor de vervanging van deze materialen. Ook kunnen wij kinderen aansprakelijk stellen voor 
glasschade, schade aan meubilair, enz.. Een door u afgesloten W.A.-verzekering kan in dit verband 
veel problemen voorkomen. 

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en                                           
een aansprakelijkheidsverzekering. 

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (kinderen, 
personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering bij een 
ongeval dat tot blijvende invaliditeit leidt. 
Ook zijn geneeskundige en tandheelkundige 
kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor 
zover de eigen verzekering van betrokkene 
geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen 
risico). 

http://www.janligthartvld.nl/
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Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. De school is niet aansprakelijk 
voor schade aan fietsen. 

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn 
(bestuursleden; personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig 
handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot 
misverstand. Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles 
wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, 
zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze 
opvatting leeft wel bij veel mensen, maar berust op een misverstand. De school is alleen 
aansprakelijk en daarmee schadevergoedingsplichtig wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. 
De school (of zij die voor de school optreden) moet dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het 
is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van 
de kant van de school. Een voorbeeld daarvan is schade aan een bril tijdens de gymnastiekles; die 
schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt (dan ook) niet door de school 
vergoed. Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van 
leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk 
voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school 
georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste 
plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een 
particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Het afsluiten van een W.A.-verzekering is uw 
persoonlijke verantwoordelijkheid. 

 

3.10 Klachtenregeling 
Uiteraard hopen we dat alles zo 
goed geregeld is en dat u 
tevreden bent over de school. 
We vertrouwen erop dat u zich 
rechtstreeks tot de school richt 
wanneer iets onverhoopt niet 
naar wens verloopt. Dat kan 
tenslotte altijd een keer 
gebeuren. In de eerste plaats is 
de persoon die het aangaat 

degene met wie u de klacht bespreekt. Als u er niet uitkomt, kunt u zich wenden tot de directie van 
de school. 

U mag de klacht  - wanneer u er op school niet uitkomt  - ook indienen bij het bestuur van de 
Stichting via de voorzitter van het College van Bestuur, de heer Alex Brobbel. 

Daarnaast kunt u gebruik maken van de landelijke klachtencommissie voor openbaar en algemeen 
toegankelijk onderwijs. De commissie onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit aan het 
bevoegd gezag over de gegrondheid van de klacht. De commissie kan in haar advies een aanbeveling 
doen over de door het bevoegd gezag te nemen maatregelen. 

 

Gegevens Landelijke Klachtencommissie 
Gebouw:  Woudstede. Zwarte Woud 2 te Utrecht 
Postadres:  Postbus 85191, 3508 AD Utrecht 
Telefoon: (030) 280 95 90. 
Fax: (030) 280 95 91 
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3.11 Vertrouwenspersoon 
Het bestuur van Stichting Wijzer heeft een 
vertrouwenspersoon aangesteld, waar u met vragen 
en problemen terecht kunt. De vertrouwenspersoon 
van de Stichting Wijzer is mevrouw L. Scheurkogel, 
bereikbaar bij de CED-Groep onder telefoonnummer 010-407 15 99. 

Daarnaast heeft onze school twee vertrouwenspersonen: 

Monique Mostert-Cornelisse, bereikbaar op school tijdens haar werkdagen (wo/do/vr) en op haar e-
mailadres: m.mostert@wijzer.nu 

Machiel Groeneveld, bereikbaar op school tijdens zijn werkdagen (ma/di/wo/do/vr) en op zijn e-
mailadres: m.groeneveld@wijzer.nu 

 

3.12 Onderwijsinspectie 
De inspectie van het onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs van alle 

onderwijsinstellingen in Nederland. Dit doet zij onder andere door de scholen te bezoeken. De 

onderwijsinspectie is al jaren tevreden over de kwaliteit van ons onderwijs. We hebben met ingang 

van vrijdag 23 mei 2014 weer voor vier jaar het basis toezichtsarrangement gekregen. De 

onderwijsinspectie heeft die dag de school bezocht en haar vertrouwen uitgesproken in de 

schoolontwikkelingen en de kwaliteit van ons onderwijs. 

Gegevens Onderwijsinspectie 

Email: info@owinsp.nl 

Website: www.onderwijsinspectie.nl  

Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) 

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel 
misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld gaan via 

meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-111 3 111 

 

 

 

3.13 Onderwijs en organisatie van de school 
 

Methoden in de groepen 1/2 

In de kleuterklassen wordt gewerkt met de methode Kleuterplein. Dit is een aanpak voor groep 1 en 

2 van de basisschool. Met deze lesmethode ontdekken en ervaren kleuters de wereld om hen heen. 

Met Kleuterplein werken we doelgericht aan alle kerndoelen aan de hand van thema’s. Kleuterplein 

integreert rekenen, taal, motoriek, wereldoriëntatie, muziek, voorbereidend schrijven en sociaal-

emotionele ontwikkeling. Er wordt spelenderwijs (spelend leren / lerend spelen), maar gericht aan 

deze aspecten gewerkt en de doorgaande lijn naar groep 3 is verzekerd. Naast Kleuterplein wordt er 

gewerkt met de mappen van fonemisch bewustzijn. Verder wordt de ontwikkeling van iedere kleuter 

E-mail:  info@onderwijsgeschillen.nl. 
Internet: www.onderwijsgeschillen.nl 

mailto:m.groeneveld@wijzer.nu
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl.
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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gevolgd aan de hand van een observatiesysteem 

dat KIJK heet. KIJK volgt de kinderen op 17 

ontwikkelingsgebieden. Door middel van 

observaties brengen we de ontwikkeling in kaart. 

Observaties vinden tijdens de lessen plaats door 

de eigen leerkracht. Ook wordt de Vreedzame 

School ingezet bij de kleutergroepen, en dit wordt 

voortgezet in de groepen 3 t/m 8. 

 

Methoden in de groepen 3 t/m 8 

Taal:   Taal op maat 

Spelling:   Spelling op maat vanaf groep 4, Veilig Leren Lezen in gr. 3 

Lezen:   Estafette vanaf groep 4, Veilig Leren Lezen in gr. 3 

Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip XL vanaf groep 4 

Rekenen:  Wereld in getallen versie 4 

Engels:   Portfolio Native Speaker, Backpack en E-twinning 

Aardijkskunde:  Geobas 

Geschiedenis:  Geschiedenis Anders (projectmatig onderwijs)  

Biologie/natuur: Buitendienst en Huisje boompje beestje  

Verkeer:  Verkeerlessen van Veilig Verkeer Nederland  

Schrijven:  Schrijven in de basisschool en Pennenstreken   

Muziek:   Metropole op school 

Handvaardigheid:  Handvaardig 

Tekenen:  Tekenvaardig   

Sociale vorming: De Vreedzame School 

 

3.14 Gymnastiekonderwijs 
De gymlessen bij de kleuters worden gegeven door de eigen leerkracht. Kleuters gymmen in hun 
ondergoed maar gebruiken wel goede gymschoenen in verband met de veiligheid. 
De gymlessen worden vanaf groep 3 2 maal per week door een vakdocent gegeven.  

Tijdens de gymnastieklessen wordt normale gymkleding gedragen. Zonder deze kleding kunnen de 
kinderen niet aan de lessen deelnemen. Tijdens de gymnastieklessen worden stevige gymschoenen 
gedragen. Uit hygiënisch oogpunt mogen dit geen schoenen zijn die ook buiten worden gebruikt. In 
verband met de veiligheid tijdens de gymlessen is het gewenst dat lang haar in een staart gedragen 
wordt. Het dragen van sieraden en horloges wordt vanwege de veiligheid niet toegestaan. Voor 
eventueel verlies van persoonlijke bezittingen, zoals horloges, sieraden, mobiele telefoons, MP3-
spelers en portemonnees is de school niet aansprakelijk te stellen. Wij adviseren dan ook deze niet 
mee te nemen naar de gymzalen. 

 

3.15 Schoolsportprogramma 
Ook dit jaar laten wij ons van de sportieve kant zien door deel te nemen aan externe 
sportactiviteiten. We bieden de kinderen de mogelijkheid in te schrijven voor korfbal, veldvoetbal, 
zaalhandbal, veldhandbal of hockey. Deze sportactiviteiten worden georganiseerd door het VIB 
(Vlaardingen in Beweging). Ook heeft de school sportdag, sponsorloop en Koningsspelen 
gecombineerd tijdens de jaarlijkse sportdag in april.  
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3.16 Kleuterzwemmen 
In schooljaar 2016-2017 is de school gestart met een pilot ‘schoolzwemmen voor kleuters’. De pilot 
was een succes en om die reden is besloten dat ook dit jaar weer schoolzwemmen voor kleuters 
wordt aangeboden. Ouders kunnen ervoor kiezen om hun kind hieraan mee te laten doen. De 
zwemlessen vinden plaats op de vrijdagmiddag van 13.30 – 14.15 uur. De school regelt, in 
samenwerking met ouders, het vervoer naar het zwembad toe. Met een busje van Stichting Wijzer 
worden, de kinderen die opgegeven zijn, naar het zwembad gebracht. Aan het einde van de zwemles 
worden de kinderen door hun ouders opgehaald bij het zwembad. De betaling gebeurt rechtstreeks 
aan het zwembad. De lessen die gevolgd worden, zijn dezelfde reguliere lessen die door het 
zwembad georganiseerd worden. 

 

3.17 Hal Happenings (HH’s) 
Ook dit schooljaar zullen alle kinderen hun ouders verrassen met een Hall Happening (HH). De 
kleutergroepen geven hun voorstelling op de eigen locatie.  
In het gebouw van het Leger des Heils treden de kinderen van de groepen 3 t/m 8 voor u op met een 
gevarieerde voorstelling waarin drama, muziek, toneel en dans een rol (kunnen) spelen. Vast 
onderdeel van het programma is een activiteit in de Engelse taal. Jaarlijks is er veel belangstelling 
voor deze voorstellingen. Dit schooljaar beginnen we om 19.00 uur en zijn de ouders en familieleden 
van de optredende kinderen uitgenodigd. Rondom de voorstelling worden acties voor het goede doel 
van dit schooljaar georganiseerd.  

 

3.18 Afscheidsmusical 
De groepen 8 doen geen HH, maar presenteren hun afscheidsmusical in de Stadsgehoorzaal van 
Vlaardingen. 

 

3.19 Burgerschap en sociale integratie 
In de afgelopen decennia is onze samenleving pluriformer geworden. De overheid heeft de scholen 
vanaf 1 februari 2006 verplicht in hun onderwijs actief burgerschap en sociale integratie te 
bevorderen. Het gaat daarbij om de volgende doelen: 

 leerlingen hebben kennis van verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten 

 leerlingen dragen zorg voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en 
anderen 

 leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als 
consument 

 leerlingen kennen hoofdzaken van de Nederlandse en 
Europese staatsinrichting en de rol van de burger 

 leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor 
algemeen aanvaardbare waarden en normen 

 leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu 

Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het 
vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en 
daar een actieve bijdrage aan te leveren. 
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Sociale integratie is deelname van burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) aan de 
samenleving, in de vorm van sociale participatie, deelname aan de maatschappij en haar instituties 
en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur. 

Actief burgerschap en sociale integratie is in ons schoolbeleid verweven, dit komt door de methode 
de vreedzame school. De verschillende aspecten worden hierbij aangeboden en zijn gericht op 
leeftijd en beleving. Buiten de Vreedzameschool komen de verschillende aspecten ook in 
verschillende vakken aan bod en zijn geïntegreerd in onze dagelijkse praktijk en schoolcultuur. Naast 
de lessen uit de methode komt actief burgerschap en sociale integratie in o.a. de volgende 
onderdelen aan bod: 

 Deelname aan kunstplan van de Gemeente Vlaardingen 

 Deelname aan jaarlijkse NME projecten 

 Wi 

 j bieden de ouders de mogelijkheid om de kinderen in groep 8 deel te laten nemen aan 
humanistische vorming en godsdienstige vorming 

 In de lessen HVO wordt expliciet aandacht besteed aan burgerschap en sociale integratie,  

 projecten, diverse excursies, vieringen en 
feesten zoals Sinterklaas en Kerst 

 Bij de zaakvakken geschiedenis, 
aardrijkskunde en biologie wordt 
methodisch aandacht besteed aan zaken 
als landen, volken, culture gebruiken en 
folklore 

 Bij de taalmethode wordt aandacht 
besteed aan meningsvorming. 

 

3.20 Goede doel.  
Ieder schooljaar organiseren wij diverse 
activiteiten om fondsen te werven. De helft van 
de totaalopbrengst komt dit schooljaar ten goede aan een goed doel. De andere helft van de 
opbrengst wordt besteed aan materialen voor de kinderen van IKC Jan Ligthart. Het goede doel 
veranderd elk jaar. Dit schooljaar wordt er geld opgehaald voor Edukans. 

 

3.21 Schoolproject  
Dit jaar hebben we ervoor gekozen om het project te koppelen aan de jaarlijkse Kinderboekenweek. 
Het thema van ons project is dit jaar ‘Vriendschap’. In alle groepen zullen activiteiten georganiseerd 
worden die passen bij het thema. Onze actieve ouderraad (OR) speelt hierin een grote rol. 

 

3.22 Natuur en milieueducatie (NME) 
Medewerkers van het Duurzaamheidscentrum Vlaardingen geven les aan onze kinderen op het 
gebied van natuur en milieu. NME stelt leskisten, lespakketten en ontdekdozen beschikbaar en 
organiseert evenementen rond de schooltuinen, de boomfeestdag en de warme truiendag. Tevens 
organiseert NME natuurtochten, activiteiten rondom de paddentrek en kunt u er terecht voor 
wandelkaarten en nestkasten. In het Duurzaamheidscentrum wordt aan alle leerlingen van het 
basisonderwijs les gegeven op het gebied van natuur en milieu. Het Duurzaamheidscentrum is 
gevestigd in de kassen van een voormalige kwekerij.  
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Jong geleerd, oud gedaan is de achtergrond om bewustwording en belangstelling bij jonge kinderen 
te ontwikkelen voor de natuur en het milieu. Door lessen te geven op het centrum en in de parken, 
bij boeren in Midden-Delfland en op kinderboerderij Hollywood, wordt zoveel mogelijk van de natuur 
gebruik gemaakt. 

De leerkrachten kiezen per leerjaar zelf een activiteit uit die bij het lesprogramma past. 

 

3.23 Kunst en cultuur 
Het Kunst- en Cultuurplan is in het Vlaardingse basisonderwijs al jaren een begrip. Gesprekken en 
peilingen èn het feit dat zo goed als alle scholen deelnemen aan dit cultuureducatieprogramma laten 
zien dat de meeste scholen heel tevreden zijn over de kwaliteit van het programma. Wel neemt de 
vraag toe naar meer maatwerk en meer keuzevrijheid in het samenstellen van het programma. Om 
aan deze wens tegemoet te komen kan vanaf dit jaar gekozen worden voor een flexibeler vorm, met 
als basis de al bestaande ingrediënten; een actief deel, de lessen in de klas door een vakdocent en 
een receptief deel, de bezoeken aan instellingen en voorstellingen. IKC Jan Ligthart kiest voor de 

bestaande structuur. In groep 1/2 krijgen de 
kinderen vier uur dans of drama, in groep 3 dans, in 
groep 4 drama, in  groep 5 beeldende vorming, in 
groep 6 muziek, in groep 7 lessen over het erfgoed 
en in groep 8 fotografie. De lessencyclus bestaat uit 
maximaal 8 lesuren. 

 

3.24 Godsdienstonderwijs (GVO) en 

humanistische vorming (HVO) 
Op onze school besteden wij aandacht aan 
belangrijke levensbeschouwelijke stromingen zoals 
godsdiensten, maatschappelijke en politieke 
opvattingen binnen het normale lesprogramma 
zonder een bepaalde levensovertuiging uit te 
dragen. 

Daarnaast hebben openbare scholen de wettelijke plicht lestijd en een lesruimte beschikbaar te 
stellen aan organisaties die godsdienstonderwijs of humanistisch vormingsonderwijs willen 
aanbieden. Ouders kunnen aangeven of ze hun kind daaraan deel willen laten nemen. Ouders 
tekenen in principe voor een heel schooljaar. Zij die geen prijs stellen op de godsdienstlessen dan wel 
de lessen humanistisch vormingsonderwijs, geven dit aan. Hun kind blijft dan toevertrouwd aan de 
zorg van de groepsleerkracht.  

De school en het schoolbestuur zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze lessen. Dit 
schooljaar volgen kinderen uit groep 8 wekelijks op woensdagmiddag de 
lessen GVO en HVO. De lessen GVO worden gegeven door mevrouw Carla 
van Ee en de lessen HVO door mevrouw Caroline Antonio. 

 

3.25 Kinderraad  
Op IKC Jan Ligthart vinden wij de inbreng van de kinderen zeer 
waardevol. We werken op school met een Kinderraad. De raad bestaat uit 
10 leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. De leerlingen hebben een eigen 
stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen. 
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 Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen. 

 Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen. 

 Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen. 

 De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen. 

 Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen. 

 De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is. 

 Bevorderen van actief burgerschap. 

De Kinderraad vergadert regelmatig onder leiding van Mireille (directeur) en Aat (conciërge). Na 
afloop worden de notulen van de vergadering gepubliceerd in onze oudernieuwsbrief. Bij de 
vergadering is ook vaak een afvaardiging vanuit de OR aanwezig. 

 

3.26 Huiswerk 
Voor veel kinderen is de omschakeling naar het voortgezet onderwijs groot. Vooral het omgaan met 
huiswerk blijkt lastig. Daarom laten wij de kinderen daar tijdens hun basisschoolperiode al aan 
wennen. Het zwaartepunt ligt uiteraard in de hogere groepen. In deze groepen voeren we de 
hoeveelheid en frequentie van het huiswerk langzaam op. Voor de leerlingen van groep 8 is een 
agenda verplicht. Voor groep 6 en groep 7 is deze nog niet verplicht, maar raden wij het gebruik van 
een agenda wel aan. De afspraken omtrent huiswerk zijn vastgelegd in het huiswerkprotocol. Dit 
protocol is te vinden op onze website www.janligthartvld.  

 

3.27 Boekbespreking en werkstuk 
We leren de kinderen ook om zelf leerstof te verwerken door o.a. de boekbespreking en het maken 
van een werkstuk. In groep 6 is een boekbespreking verplicht en het maken van een werkstuk 
facultatief. In groep 7 zijn zowel een boekbespreking als werkstuk verplicht. Ook houden de kinderen 
in de groepen 7 en 8 een spreekbeurt. De leerkracht helpt de kinderen vooraf hoe ze dit moeten 
aanpakken qua opbouw, inhoud en planning. We vinden het belangrijk dat kinderen leren spreken 
voor een groep en zelf informatie verwerken. De vorm/de buitenkant is van belang, maar niet 
doorslaggevend voor de beoordeling. Natuurlijk is het fijn als kinderen thuis begeleid worden door 
hun ouders/verzorgers, maar belangrijk is dat het kind het zelf heeft gedaan en gemaakt. 

 

3.28 Kleuterverwendag 
Eens per jaar gaan we onze jongste kinderen (groepen 1/2) extra verwennen. Zij gaan niet op 

schoolreis. Daarvoor in de plaats zorgen wij voor een verwendag. 
Wat we doen houden we ieder jaar geheim. De OR helpt ieder jaar 
weer met het organiseren van deze fantastische dag.  

 

3.29 Schoolreis 
De groepen 3 t/m 6 gaan op schoolreis. De schoolreiscommissie 
komt begin van het schooljaar bij elkaar om de definitieve datum 
en bestemming te plannen. De commissie bestaat uit leerkrachten 
en leden vanuit de OR. 

 

http://www.janligthartvld/
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3.30 Survival 
De kinderen uit groep 7 gaan niet op schoolreis of op schoolkamp. Ze nemen jaarlijks deel aan een 
survival.  

 

3.31 Schoolkamp 
Als afsluiting van de schoolperiode staat er voor groep 8 het schoolkamp gepland. Het kamp duurt 4 
dagen (dinsdag t/m vrijdag).  

 

3.32 Vader- en moederdag 
Wij doen als school ons best om van de Vader- en 
Moederdag een bijzondere dag te maken. Op school 
maken de kinderen van groepen 1 tot en met 5 een 
cadeautje in de klas. 

 

3.33 Sponsoring 
IKC Jan Ligthart houdt zich in ieder geval aan de 
richtlijnen zoals die zijn opgesteld in een convenant 
tussen ministerie, belangenbehartigers en 
sectororganisaties in de loop van 2008. Kern van dit 
convenant is dat een evt. sponsor geen invloed op het schoolbeleid mag en kan uitoefenen. 
Naamsvermelding in een oudernieuwsbrief, schoolgids e.d. is wel toegestaan zonder commerciële 
bedoelingen.  

 

3.34 Schoolregels: grondwet 
Een school kan niet zonder regels. Daarom zijn er een aantal regels opgesteld voor leerlingen en 
ouders om alles in de schoolgebouwen, in de klassen en op het schoolplein goed te laten verlopen. 
Voor die regels verwijzen wij u naar de kinderen of de groepsleerkracht. Daarnaast heeft IKC Jan 
Ligthart een grondwet. In deze grondwet staan de 6 basisregels genoemd die gelden in beide 
gebouwen. De basisregels komen voort vanuit de methodiek van de Vreedzame School en vormen de 
grondwet van de school. 

1. We horen bij elkaar 
2. We lossen conflicten zelf op 
3. We hebben oor voor elkaar 
4. We hebben hart voor elkaar 
5. We dragen allemaal een steentje bij 
6. We zijn allemaal anders 

 

3.35 Voedselallergie 
Het kan voorkomen dat uw kind bepaalde 
producten niet mag eten in verband met een 
voedselallergie. Misschien mag uw kind uit 
geloofsoverweging of uit andere motieven 
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bepaalde producten niet eten. Wij stellen het op prijs dat u ons daarvan aan het begin van het 
schooljaar op de hoogte stelt. 

 

3.36 Hoofdluis 
Het kan gebeuren dat er bij kinderen hoofdluis wordt 
geconstateerd. Dit kan zowel op school als thuis. 
Hoofdluis kan iedereen krijgen en heeft niets te 
maken met hygiëne en persoonlijke verzorging. 

Het is van groot belang dat hoofdluis direct 
behandeld wordt om verdere verspreiding te 
voorkomen. In voorkomende gevallen maken wij 
altijd telefonisch melding van hoofdluis (evt. 
persoonlijke brief) en stellen we u voor uw 
kind(eren) en andere gezinsleden te controleren. 

Hoofdluizen zijn kleine grauwe beestjes. Een 
volwassen luis is bijna zo groot als de kop van een 

lucifer. Neten zijn de eitjes van de luizen. Meestal zijn ze wit van kleur (soms ook zwart) en lijken op 
roos. De neten zitten vastgeplakt aan het haar en zijn moeilijk los te krijgen. Hoofdluis en neten zitten 
vooral op warme donkere plekjes, zoals onder de pony, achter de oren en in de nek. 

Heeft u nog vragen, dan kunt u terecht bij onze hoofdluis werkgroep, de jeugdarts of 
jeugdverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).  

 

3.37 Verjaardagen 
De verjaardag van uw kind is altijd weer een spannende, feestelijke gebeurtenis. Ook op school 
wordt hier uiteraard aandacht aan besteed. Iedere leerkracht heeft zijn of haar eigen manier om de 
verjaardag van uw kind in de klas te vieren. Uw kind mag uiteraard iets lekkers trakteren. Voor de 
traktaties hebben we een voorkeur voor de verantwoorde, gezonde traktaties. Voor de kinderen die 
als vierjarigen op school komen, vieren we de verjaardag nog niet. Op onze onderbouwlocatie gaan 
de kleuters langs alle groepen om de leerkrachten te trakteren op iets lekkers. Op de locatie Van 
Hogendorplaan gaan de kinderen niet meer alle groepen langs om de leerkrachten te trakteren. Het 
kost te veel tijd om alle groepen langs te gaan. Deze tijd gaat dan ten koste van de onderwijstijd. 
Daarnaast is het rustiger binnen de school wanneer jarigen niet, gedurende de dag, alle groepen een 
bezoek brengen.  

De ervaring leert dat kinderen met een bepaalde allergie of dieet het vaak erg leuk vinden als er bij 
traktaties met hen rekening is gehouden. Weet u dat een bepaald kind ergens allergisch voor is, dan 
kunt u aan de ouders van het kind of de leerkracht vragen of uw traktatie ook voor hen geschikt is en 
wellicht een alternatief zoeken. Dit wordt zeer op prijs gesteld! 

Bij verjaardagen hoort vaak ook een kinderfeestje. Omdat niet altijd alle kinderen uit een groep 
worden uitgenodigd, verzoeken we u om uitnodigingen voor een kinderfeestje niet in de klas zelf uit 
te delen. Dit om teleurgestelde gezichtjes in de groep te voorkomen.  
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3.38 Snoepen 
Uitgaande van het belang van een goed gebit hebben we op school de regel, dat er zo min mogelijk 
gesnoept wordt. Bij verjaardagen worden traktaties als fruit, kaas, worst of rozijnen erg op prijs 
gesteld. Ook tijdens de lunch stellen we het zeer op prijs wanneer de kinderen vanuit huis een gezonde 
lunch meenemen. 

 

3.39 Schoolmelk 
Er bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de schoolmelkregeling. De benodigde 
aanmeldings- formulieren bevinden zich op school (vraag er naar bij de leerkracht van uw kind). U 
kunt uw keuze ook via de website van Campina doorgeven (www.campinaopschool.nl). Betalingen 
lopen niet via de school, maar direct via Campina. 

Voor kinderen die geen gebruik maken van de schoolmelkregeling is er natuurlijk de mogelijkheid om 
van thuis iets te drinken mee te nemen. Let u er wel op dat de drankjes/sapjes geen koolzuur 
bevatten en in goed sluitende verpakkingen worden meegegeven. 

 

3.40 Adreswijziging en andere persoonlijke gegevens 
In onze schooladministratie houden wij de belangrijkste persoonlijke gegevens van u bij. Het zijn alle 
gegevens die u hebt ingevuld op het inschrijfformulier. Het kan voorkomen dat gegevens gedurende 
de basisschoolperiode wijzigen. Wij verzoeken u vriendelijk 
wijzigingen direct aan onze administratief medewerkster Elma 
(e.dieckman@wijzer.nu) door te geven. 

Ouders kunnen ook rechtstreeks de gegevens wijziging in het 
Ouderportaal. Een link naar het ouderportaal vindt u op de 
homepage van onze website. U heeft daarvoor een unieke 
gebruikersnaam en wachtwoord van school ontvangen. Bent u de 
gegevens kwijt of vergeten? Vraag nieuwe aan bij de administratie. 

 

3.41 Gevonden voorwerpen 
Regelmatig blijven - soms kostbare - spullen op school achter. Wij 
vragen u er op toe te zien, dat uw kind haar of zijn spullen weer 
mee naar huis neemt. Op beide locaties is een plek bestemd voor 
gevonden voorwerpen. Iets gevonden? Lever het in! Iets kwijt? 
Vraag er naar op school. 

 

3.42 Kunst- en cultuurplan gemeente Vlaardingen 
De gemeente Vlaardingen heeft een kunst- en cultuurplan. In dat kader stelt de gemeente subsidie 
beschikbaar om scholen tegen gereduceerde prijs kunstactiviteiten te laten ontplooien. Ondanks het 
feit dat de subsidie afneemt, hebben wij besloten ondanks de bezuinigingen dit lesonderdeel ook dit 
schooljaar in ons curriculum op te nemen. 

Kade 40 verzorgt voor ons het programma en stelt gespecialiseerde leerkrachten beschikbaar. De 
volgende thema’s komen aan bod: drama, dansante vorming, kunst in de klas, muziek in de klas 
(muziek-school), Annie MG Schmidtproject, theaterbezoeken, fotoproject, etc. Voor gedetailleerdere 
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informatie verwijzen wij u naar de oudernieuwsbrief of de schoolwebsite. 

 

 

3.43 Op de fiets naar school 
Veel kinderen van IKC Jan Ligthart komen op de fiets naar de van Hogendorplaan. Dit zijn er per dag 
meer dan 200 en al die fietsen moeten geparkeerd worden. De kinderen van groep 3 mogen hun fiets 
op het schoolplein neerzetten, de overige groepen 4 t/m 8 kunnen hun fiets aan de zijkant van de 
school parkeren in de daarvoor bestemde fietsenrekken. . 

We verzoeken u uw kind(eren) een fiets met een goed slot mee te geven. Als school zijn wij ten alle 
tijden niet aansprakelijk voor vandalisme en diefstal van de fietsen.  

Belangrijkste regels over de fietsen: 

 Loop met je fiets aan de hand over het plein. 

 Zet je fiets netjes in het rek.  

 Zet geen fietsen naast de rekken. Houd nooduitgangen vrij. 

 Blijf van andermans fiets af. 

 Zet je fiets goed op slot.  

 Als je iets per ongeluk kapot maakt of je ziet iemand iets kapot maken, meld het dan bij de 
leerkracht. 

3.44 Schoolbibliotheek 
De kinderen van de groepen 1 en 2 kunnen schoolboeken lenen uit de “kleuterbibliotheek”. Elke 
woensdag kunnen kinderen een nieuw boek meenemen, als ze het vorige boek hebben ingeleverd. 
De meeste kinderen beleven veel plezier aan het samen met u lezen en kijken in een (prenten)boek. 
Sinds twee jaar hebben we ook eenvoudige Engelse boekjes in de bieb opgenomen. We zijn er van 
overtuigd dat u mee zal helpen de boeken zo netjes mogelijk te houden en op tijd in te leveren. We 
hopen dat iedereen met veel plezier de boeken zal (voor)lezen! 

Elke woensdag worden de boeken in het tasje met het IKC Jan Ligthart-logo meegenomen naar 
school en in de daarvoor bestemde krat in de klas gelegd. Onder schooltijd is er dan voor de kinderen 
de mogelijkheid om de boeken om te ruilen. De tasjes worden niet gebruikt om de dagelijkse beker 
melk e.d. in mee te nemen en blijven eigendom van de school. Bij schade aan of kwijtraken van een 
tasje wordt € 2,-- in rekening gebracht bij de ouders. 

Op onze locatie aan de Van Hogendorplaan beschikken we nu ook over een echte schoolbieb, dit is 
zelfs een speciale afdeling geworden. Op twee plekken in het gebouw kunnen onze kinderen boeken 
lenen. Er is een schoolbieb voor de middenbouw en een schoolbieb voor de bovenbouw. Al onze 
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boeken zijn in gescand en staan in een digitaal systeem. Met een speciaal computerprogramma 
kunnen de boeken geleend worden. We werken met hetzelfde computersysteem als de bibliotheek 
in Vlaardingen.  
 
Gebruik de boeken niet buiten, op de grond of aan tafel tijdens het eten. Er wordt natuurlijk niet in 
de boeken geknipt of getekend! Bij eventuele schade aan of het kwijtraken van een boek wordt de 
schade op de ouders verhaald. Dit is een vast bedrag, namelijk € 10,-- per boek – of u vervangt het 
boek zelf.  

 

3.45 Schoolfotograaf 
Elk jaar komt de schoolfotograaf op school om alle kinderen op de foto te zetten. Ook kunnen andere 
kinderen uit één gezin dan vereeuwigd worden en worden van alle groepen klassenfoto's gemaakt. 
De foto’s zijn digitaal te bestellen via een unieke code die u ontvangt via de fotograaf. 

 

3.46 Schoolgerei 
De school verschaft de noodzakelijke materialen. 

De kleuters hebben goede gymschoenen nodig. Alle kinderen vanaf groep 3 hebben sportkleding en 
sportschoenen nodig. U verzorgt dit als ouder/verzorger zelf.  Vanaf midden groep 4 krijgen de 
kinderen van de school een schoolpen. Als de pen kapot gaat, bestaat de mogelijkheid om via school, 
voor 6 euro, een nieuwe pen aan te schaffen. 

De leerlingen van groep 6-7-8 kunnen het beste een huiswerkagenda aanschaffen om de planning 
van het werk te vergemakkelijken. 

 

3.47 Vereniging voor openbaar onderwijs (VOO) 
De VOO is een ouderorganisatie voor ouders van het openbaar onderwijs. Hier kunt u terecht 

wanneer u algemene vragen heeft betreffende het openbaar 
onderwijs. Het adres: postbus 60182, 1320 AE Almere. Te bereiken 
onder telefoonnummer 036 – 5331500 of via hun website: 
www.voo.nl. 

Hoofdstuk 4: Schoolbeleid  
 

4.1 Toekomstperspectief, waar gaan we naar toe? 
Ieder jaar werken we aan, met elkaar vastgestelde, werkpunten om 
onze school een nog mooiere, betere en fijnere school te maken voor 
alle kinderen en ouders. Vorig schooljaar is gestart met het 
ontwikkelen van een nieuwe, toekomstgerichte visie die aansluit bij 
het onderwijs van de 21e eeuw. Hieronder kunt u de nieuwe visie 

lezen.  

 

Missie IKC Jan Ligthart 

IKC Jan Ligthart is een veilige plek waar kinderen van 0-13 jaar gezien en gehoord worden. Waar 
aandacht is voor hun ontwikkeling en talenten voor nu en voor de toekomst. 

http://www.voo.nl/
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Wij hebben hoge verwachtingen van kinderen, door ons aanbod af te stemmen op hun 
mogelijkheden en behoeften. Dit doen wij door het bieden van kwalitatief goed en boeiend 
onderwijs, opvang en talentontwikkeling. 

 

Visie en strategie van IKC Jan Ligthart 
 
Maatschappelijk  
IKC Jan Ligthart biedt opvang en onderwijs aan kinderen tussen 0-13 jaar. 
Tussen opvang en onderwijs is een doorgaande lijn op o.a. zorg, warme overdracht, 
ouderbetrokkenheid en aanbod (methoden). Het team staat voor goede communicatie en 
samenwerking met kinderen, ouders, en instellingen voor opvang, onderwijs, zorg en vrije tijd. 
De communicatie naar ouders toe is open, waarbij ouders worden gezien als partners. Het 
welbevinden van leerlingen, medewerkers en ouders staat hoog in het vaandel, met als doel om een 
positieve kijk op de samenleving te ontwikkelen. 
Onze kinderen worden voorbereid op de toekomst door de vaardigheden van deze tijd zoveel 

mogelijk te laten terugkomen bij samenwerken, creativiteit, ICT vaardigheden, kritische houding, 

communicatievaardigheden, zelf problemen leren oplossen.  Deze vaardigheden/talenten worden 

ondergebracht in de 4 pijlers: Wetenschap & Techniek, Kunst & Cultuur, Sport & Spel en Burgerschap 

& Maatschappij. 

Buiten de reguliere schooltijden is er een naschools aanbod waar de kinderen hun interesse en/of 

talenten kunnen laten zien.  

 

Pedagogisch 

Wij bieden een fysiek sociale en veilige omgeving met behulp van de aanpak van de Vreedzame 

school, waarin het welbevinden van kinderen centraal staat. 

In alle groepen wordt aandacht besteed aan dezelfde omgangsvormen, waarden en normen. 

Hierdoor leren de kinderen op een respectvolle manier met elkaars eigenheid om te gaan en zich te 

houden aan afspraken van de school. Met deze aanpak krijgen kinderen verantwoordelijkheid, zullen 

ze zelfstandig handelen en wordt de weerbaarheid en zelfstandigheid vergroot. Om gehoor te geven 

aan de ideeën/gevoelens en meningen van de leerlingen hebben we op school een leerlingenraad. 

Deze kinderen vertegenwoordigen de stem van de 

school.  

Medewerkers benaderen de kinderen op een positieve 

manier, zijn bemoedigend, stimulerend en leren ze zo 

om sociaal vaardig te zijn en leren om samen te 

werken en samen te leven. 

 

Onderwijskundig 

IKC Jan Ligthart biedt Engels aan kinderen vanaf de 

peuterspeelzaal, onder leiding van een native speaker. 

Kinderen wordt binnen de groep structuur en duidelijkheid geboden, met projectmatige, zelfstandige 
en samenwerkende werkvormen. Hierdoor krijgt de leerkracht meer tijd om kinderen die extra 
aandacht nodig hebben, te coachen. 
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Op basis van groepsplannen (themaplannen, blokplannen) wordt gedifferentieerde instructie en 
verwerking binnen de groep gegeven. Er is systematische aandacht voor vorderingen in de 
ontwikkeling van leerlingen. Dit begint al bij de jongste kinderen met spelend leren en lerend spelen. 
Hierdoor kunnen wij de talenten van kinderen 
benutten en benoemen. 

 

Professionaliteit 

De medewerkers van opvang en onderwijs 
ontwikkelen zich door collegiale consultatie en 
feedback. We zijn gericht op samen leren, 
competenties benutten en ontwikkelen, waarbij we 
een beroep doen óp en ruimte bieden áán de 
persoonlijke kracht van elke medewerker.  
Medewerkers krijgen voldoende mogelijkheden om zich te professionaliseren, door zowel interne –
als externe expertise te benutten. 

Door de inzet van ontwikkelteams worden de competenties en interesses van leerkrachten benut. 
Waarbij gefaseerd gewerkt wordt aan implementatie, evaluatie en borging van bel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Schoolplan 2018-2022 
Het beleid voor de komende schooljaren wordt beschreven in het Schoolplan 2018-2022. Het 
schoolplan wordt gedeponeerd bij de inspectie. 

 

 

Hoofdstuk 5: Kwaliteitsbeleid 

5.1 Kwaliteitszorg betreffende de leerkrachten en de directie 
Om de mening van leerkrachten te horen zijn bij ons de volgende instrumenten ingezet: 

 klassenbezoeken 

 collegiale consultatie 

 gesprekkencyclus (functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek, persoonlijk 
ontwikkelingsplan) 

 nascholing 

 leerkracht tevredenheidpeiling 
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5.2 Kwaliteitsbewaking en –evaluatie van ons onderwijs 
Elke dag vindt kwaliteitsbewaking plaats in de klas op basis van de correctie van het dagelijks werk 

van de kinderen. De norm waaraan (in het algemeen) moet worden voldaan komt overeen met de 

normering in de methodes die wij op school gebruiken. Voor sommige leerlingen wijken we af van de 

normering die de methode aangeeft (‘Klassikaal waar het kan, differentiëren waar het moet!’). 

Minimaal twee keer per jaar vindt evaluatie plaats op basis van de resultaten welke wij verkrijgen uit 

ons leerlingvolgsysteem. Zowel op schoolniveau, op groepsniveau, als op individueel niveau. 

 

5.3 Kwaliteit van de leerlingenzorg 
Onze school beschikt over twee intern begeleiders (IB-ers). We werken met een jaarlijks 
terugkerende toetskalender voor de landelijk genormeerde toetsen (Cito volgsysteem) voor de 
groepen 2 t/m 8 en een degelijk leerlingvolgsysteem. Voor rekenen, taal, lezen en de zaakvakken 
geschiedenis, aardrijkskunde en biologie gebruiken we tevens de methodegebonden toetsen. 

5.4 Kwaliteitszorg betreffende leerlingen 
Groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen vinden meerdere keren per jaar plaats. Deze 
besprekingen en de toetsen geven soms aanleiding tot het opstellen van individuele 
handelingsplannen. Merendeels wordt er gewerkt met groepsplannen waarin beschreven staat aan 
welke doelen gewerkt worden en hoe er op drie niveaus gewerkt wordt om aan te sluiten op alle 
kinderen. 

Om de ontwikkeling van leerlingen in kaart te brengen maken wij o.a. gebruik van de volgende 
instrumenten: 

 De gegevens van alle observaties in alle groepen worden verwerkt in Parnassys 

 Het zorg- en registratiesysteem KIJK bij de kleutergroepen 

 De gegevens van het Cito LeerlingVolgSysteem voor groep 2 t/m 8 worden verwerkt in 
Parnassys 

 De gegevens van de methode-gebonden toetsen 
worden verwerkt in Parnassys 

 De Cito Eindtoets in groep 8 

 ZIEN, het leerlingvolgsysteem voor de sociaal-
emotionele ontwikkeling van kinderen 

 Leerlingtevredenheidspeiling 
 5.5 
Kwaliteitszorg en ouders 

De ouders worden benaderd d.m.v. gesprekken of d.m.v. enquêtes. Hiervoor gebruiken wij de o.a. 
volgende instrumenten: 

 de intakegesprekken 

 de groepsinformatieavond aan het begin van elk schooljaar 

 de welbevindingsgesprekken en 10-minuten gesprekken 

 de thematische ouderavond en de oudertevredenheieds Peiling (OTP) 
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5.6 Eindopbrengsten  
We zijn bijzonder trots op het hoge niveau waarmee onze leerlingen na groep 8 de school verlaten. 
De aansluiting op het voortgezet onderwijs verloopt uitstekend. We besteden veel zorg aan het 
geven van goed advies. Onze aanbevelingen zijn niet alleen gebaseerd op de prestaties van uw kind, 
maar ook op zijn of haar vaardigheden, zoals zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, 
doorzettingsvermogen en het nemen van initiatief. 

Tabel 1: Cito eindtoets Basisonderwijs groep 8 (ongecorrigeerd) 

Omschrijving:  2017-2018 2016-2017 2015-2016 

Gemiddelde standaardscore IKC Jan Ligthart 535,5 538,5 537,3 

Gemiddelde standaardscore landelijk 534,9 536,8 536,8 

 

Tabel 2: Verwijzingspercentage type voortgezet onderwijs 

 

 

  

Omschrijving /  Schooljaar:  2017- 2018 2016-2017 2015-2016 

 aantal % Aantal % Aantal % 

VWO 18 24 18 34 10 15 

HAVO/VWO 9 12 9 17 17 27 

HAVO 12 16 7 13 11 17 

VMBO TL/HAVO 12 16 10 19 3 5 

VMBO TL 7 9 4 7 12 19 

VMBO GL/VMBO TL       

VMBO KL/VMBO TL   1 2   

VMBO KL/VMBO GL       

VMBO KL 9 12 2 4 8 12 

VMBO BL/VMBO GL       

VMBO BL/VMBO KL 1 1 2 4 3 5 

VMBO BL 6 8     

Totaal aantal leerlingen 74 100 53 100 64 100 

LWOO       
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Hoofdstuk 6: Sociaal-emotioneel 
 

6.1 De sfeer op school 
Een goede sfeer op school, vinden wij belangrijk. We streven er naar dat elk kind zich bij ons op 
school thuis en veilig voelt. Maar ook dat ouders geen drempelvrees hebben om op gepaste tijden 
naar een leerkracht toe te stappen. We willen de kinderen, binnen bepaalde grenzen, voldoende 
ruimte bieden om zich te ontwikkelen en ze leren dat je op school best fouten mag maken.  

 

6.2 Gelijkwaardigheid 
Kinderen zijn niet gelijk. Niet in hun gedrag en niet in hun leerprestaties. We willen de kinderen leren 
deze verschillen van elkaar te accepteren. Als de acceptatie er is, kunnen ze op basis van 
gelijkwaardigheid met elkaar omgaan. 

 

6.3 Prestaties en inzet 
We verwachten dat elk kind naar vermogen presteert en zich maximaal inspant. Hierbij verliezen we 
natuurlijk de capaciteiten van de kinderen niet uit het oog. Bij elk kind proberen we ‘eruit te halen 
wat erin zit’. Een actieve werkinstelling bij de leerlingen vormt een wezenlijk onderdeel van de sfeer 
op onze school. Een goede sfeer is in onze ogen een belangrijk kwaliteitsaspect. Ondanks dat we op 
velerlei manier ons best doen om de sfeer zo optimaal mogelijk te laten zijn en iedereen in harmonie 
met elkaar willen laten samenwerken, komt het ook bij ons voor dat kinderen pesten. Dit kunnen we 
niet tolereren. Daarom  grijpen we in als we pesten tegenkomen of ervaren. 
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6.4 Antipestbeleid 
Om pestgedrag te kunnen begeleiden en zoveel mogelijk te voorkomen doen we de 
volgende activiteiten in het kader van ons Anti-Pestbeleid. 
 

De Vreedzame School 
Aan het begin van het schooljaar starten we als school het nieuwe schooljaar door gezamenlijk 
aandacht te besteden aan regels en afspraken, samen werken, samen leren en samen leven. We 
passen hierbij de methodiek toe van de Vreedzame School. In elke groep worden intensieve lessen 
gegeven behorend bij een sociaal thema. De grondwet met de 6 basisafspraken zijn de leidraad voor 
deze lessen. Kinderen leren aan de hand van 6 thema’s hoe zij met elkaar om moeten gaan, kinderen 
accepteren en begrijpen onderlinge verschillen, kinderen leren om zuinig te zijn op hun 
schoolomgeving en kinderen leren hoe zij zelf zaken kunnen oplossen. De lessen van de Vreedzame 
School vormen een doorgaande lijn binnen de school.  

Sociogram 
In de herfstperiode van elk schooljaar wordt 
door de leerlingen van groep 1 t/m 8 een 
tweetal vragen gesteld en beantwoord 
(vanaf groep vijf digitaal). Met wie speel je 
graag en met wie werk je graag? 

Met behulp van deze antwoorden wordt 
door de leerkracht een sociogram gemaakt. 
Daaruit valt af te lezen welke leerlingen 
populair zijn en welke kinderen buiten de 
groep dreigen te vallen. De leerkracht kan 
ten behoeve van de laatst genoemde 
leerling de juiste interventies toepassen. 
Bijvoorbeeld: bewust samen laten werken 
met een andere leerling. Eventueel volgt er 

een gesprek met het kind en de ouders. 

Nadat er in eerste instantie binnen de groep naar mogelijkheden is gezocht en aan de problematiek is 
gewerkt, kan er ook nog verwezen worden naar een SOVA training van CJG. 

ZIEN!  
ZIEN! is een leerlingvolgsysteem. De leerkrachten vullen minimaal eens per schooljaar een vragenlijst 
in waaruit blijkt of kinderen betrokken zijn, of ze gemotiveerd zijn voor school, hoe ze met andere 
kinderen omgaan en hoe het zit met het welbevinden van kinderen. Als er reden tot zorg is, gaan we 
in gesprek met ouders en wordt er een handelingsplan gemaakt voor een individueel kind of voor de 
groep. 

Pesten 
Toch kan het voorkomen dat bovenstaande hulpmiddelen 
onvoldoende werken en we in verband met herhaaldelijk 
onacceptabel sociaal gedrag (= pesten) over moeten gaan 
tot ondertekening van een anti- pestcontract. Voordat een 
leerling het anti-pestcontract moet ondertekenen, zijn de 
volgende stappen doorlopen: 

Individueel: 
Stap 1: Gesprek eigen leerkracht/leerling, gemeld aan de 
directie, eventueel gevolgd door gesprek 
leerling/leerkracht/directie. 
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Stap 2: Contact ouders met de leerkracht.  
Stap 3: Gesprek ouders met de directie. 
Stap 4: Ondertekening van het anti-pestcontract. 

De groep: 
Stap 1: Leerkracht signaleert veel problemen en brengt deze in kaart 
(sociogram).  
Stap 2: Leerkracht heeft een gesprek met de groep. 
Stap 3: Directeur heeft een gesprek met de groep. 
Stap 4: School heeft contact met de ouders (brief, ouderavond).  
Stap 5: De hele groep ondertekent het anti-pestcontract. 

Hoofdstuk 7: Onze zorg voor kinderen 
Zorg voor leerlingen maakt een belangrijk onderdeel uit van het 
kwaliteitsbeleid van IKC Jan Ligthart. Er zijn zeer veel personen die de 
kwaliteit van de leerlingenzorg tot stand brengen. De leerlingenzorg 
valt onder eindverantwoording van de directeur en is binnen onze 
organisatie gedelegeerd aan twee intern begeleiders. 

Door nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs kregen de 
basisscholen een aantal jaar geleden steeds meer te maken met een 
veranderende rol van de intern begeleider. De taken van de intern 
begeleider komen inmiddels steeds meer op het coördinerende, 
begeleidende en innoverende vlak te liggen. Deze veranderende rol 
heeft zeker ook zijn invloed op het werk van de leerkrachten in de 
groepen m.b.t. de zorg. Door het kiezen van de juiste werkvormen en 
het hanteren van een professioneel klassenmanagement moet de 
leerkracht tijd vrij kunnen maken om leerlingen zoveel mogelijk zorg op maat aan te bieden. Door 
effectieve instructie en opbrengstgericht werken komen alle leerlingen in de groep daarbij aan bod, 
ondersteund door op het type leerling afgestemde lesmateriaal. 

In dit hoofdstuk vermelden wij op hoofdlijnen zaken met betrekking tot onze leerlingenzorg. Voor 
specifiekere, uitgebreidere informatie verwijzen wij u naar ons Schoolzorgplan. 

 

7.1 Voor het eerst naar de basisschool 
Wanneer uw kind is ingeschreven en 3 jaar en 10 maanden oud is, wordt u uitgenodigd voor een 
intakegesprek. Dit doen we om de aanwezige gegevens te controleren, maar ook om mogelijk 
belangrijke aanvullende informatie te kunnen vastleggen. Dit alles om de kinderen zo goed mogelijk 
te kunnen begeleiden. Tegelijk maakt de groepsleerkracht dan afspraken met u voor de volgende 
wenmomenten. Is uw kind 4 jaar, dan mag hij of zij vanaf dat moment hele dagen de school 
bezoeken. 

Als school toch nog wat teveel inspanning vraagt, dan kunnen ze nog af en toe een dagje thuis 
blijven. 

De praktijk is dat kinderen over het algemeen weinig moeite hebben met een nieuwe of andere 
school. Natuurlijk, het is best spannend in zo’n nieuwe groep, maar al snel is uw kind helemaal 
gewend. Het is uiteraard van belang om dit met name de eerste weken goed in de gaten te houden. 

Het intakegesprek en het vervolggesprek geldt daarom ook voor de ouders van kinderen ouder dan 4 
jaar die bij ons in hogere groepen instromen. 
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7.2 De indeling van de kinderen in de groepen 
Bij de indeling van de kinderen hanteert de school de volgende criteria: 

 onderlinge relatie in de groep (versterken of verzwakken van gedrag) 

 gelijkmatige verdeling zorgleerlingen 

 evenredige verhouding jongens en meisjes (indien mogelijk) 

 gelijkmatige verdeling op werkhouding en zelfstandigheid 

 zoveel mogelijk bij elkaar plaatsen van vriendjes, vriendinnetjes 

Met name het samenstellen van de groepen 3 is ieder jaar weer spannend. De oudste kleuters komen 
vanuit 5 kleutergroepen samen in twee á drie groepen 3. Ieder jaar wordt het maken van de 
groepsverdeling op dezelfde wijze aangepakt. 

De leerkrachten van de groepen 1/2 zijn allemaal aanwezig tijdens een groot overleg waarin de 

nieuwe groepen 3 worden gemaakt. Er wordt aan de hand van 
kaartjes een conceptindeling gemaakt. Er wordt tijdens het 
maken, zo veel mogelijk rekening gehouden met 
bovengenoemde punten. Nadat de conceptindeling bekeken is 
door de IB-ers en directie, wordt de indeling definitief. Als 
school realiseren we ons dat het nooit mogelijk is om iedere 
ouder daarin tevreden te stellen. U mag er als ouder op 
vertrouwen dat het samenstellen van de nieuwe groepen 3 
zorgvuldig wordt gedaan. 

 

7.3 De betrokkenen bij onze zorgvoorzieningen 
Binnen onze schoolorganisatie zijn de volgende personen en 
functies betrokken bij de leerlingenzorg: 

 de leerkracht 

 de intern begeleider 

 de onderwijsassistent 

 de directie 

 het samenwerkingsverband (SWV) 

 het school ondersteuningsteam (OT) 

 het centrum voor jeugd en gezin (CJG) 

 de logopedie 

 de kinderfysiotherapie / kinderoefentherapie 

 De gezinsspecialist (Minters) 

 de onderwijsbegeleidingsdienst van de CED 

 

7.4 Het leerlingvolgsysteem 
Belangrijk onderdeel van de structurele zorg voor leerlingen is het hanteren van een 
leerlingvolgsysteem. Het op systematische wijze verzamelen van gegevens die inzicht geven in de 
ontwikkeling van kinderen behoort tot de basisactiviteiten met betrekking tot zorgverlening. Daartoe 
beschikt onze school over een leerlingvolgsysteem. Het systeem waar mee gewerkt wordt is 
Parnassys. Hierin wordt alles bijgehouden en heeft ieder kind een digitaal dossier. De kleuterbouw 
werkt daarnaast met het observatiesysteem KIJK dat de kleuters volgt op 17 ontwikkelingsgebieden. 
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7.5 De signalering 
Vanaf het moment dat uw kind op school komt, worden de ontwikkelingen gevolgd op de volgende 

onderdelen: 

 sociaal-emotionele ontwikkeling 

 gedrag 

 luister- en werkhouding 

 motivatie en doorzettingsvermogen 

 zelfstandigheid 

 motoriek 

 (voorbereidend) lezen, waaronder begrijpend lezen 

 (voorbereidend) taal, waaronder spelling en woordenschat 

 (voorbereidend) rekenen 

In het algemeen signaleert de leerkracht als eerste dat een kind een bepaalde leerstof niet aankan of 

de leerstof wellicht te gemakkelijk 

vindt. Dat geldt ook voor de overige 

ontwikkelingsgebieden.  

 

Problemen worden waargenomen 

door: 

 de observaties in de klas 

(algemeen) 

 de resultaten van 

methodegebonden toetsen (vanaf 

groep 3, bij uitzondering groep 2) 

 de resultaten van de CITO-

toetsen uit het leerlingvolgsysteem 

(vanaf groep 2) 

 de resultaten van het Observatiesysteem ZIEN! en KIJK 

 signalen van ouders en kinderen 

Bovenstaande betekent dat de school de vorderingen van een leerling gedurende de hele 

basisschoolperiode volgt. Vanaf het moment dat het kind op school komt (groep 1) tot het moment 

waarop het kind de basisschool verlaat (eind groep 8). 

 

7.6 Cito 
Vanaf januari groep 2 treedt het CITO- leerlingvolgsysteem in werking. Daarnaast volgen wij de 
leerlingen ook op sociaal-emotioneel gebied (KIJK en ZIEN). Al deze (toets)gegevens worden samen 
met de resultaten van de methodetoetsen gebruikt om een duidelijk beeld te krijgen van de 
schoolresultaten van ieder kind. Zo volgen wij de ontwikkeling van het kind en bieden - waar nodig - 
extra hulp of leerstof. 

 

7.7 De beoordeling en behandeling 
Na de signaleringsfase volgt de beoordelingsfase. Het is van belang om de resultaten van kinderen 
goed te analyseren: 
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 sluit het geboden onderwijs aan bij de behoefte van 
de leerling? 

 in hoeverre is er sprake van een structurele 
leerachterstand of structurele gedragsproblemen, 

 betreft het een incidenteel probleem? Begrijpt een 
kind bijvoorbeeld de breuken niet goed of is er sprake 
van een rekenachterstand? 

 krijgt het kind voldoende uitdaging in het werk? 

 In veel gevallen kan de leerkracht zelf een oplossing 
vinden en het probleem aanpakken. 

Indien er bijzonderheden geconstateerd worden die niet in het didactisch werkplan (groepsplan) 
opgenomen (kunnen) worden, maakt de leerkracht een OPP (op verzoek en met hulp van de intern 
begeleider) en voert het vervolgens uit. 

Na elke CITO-toets worden de resultaten van de leerlingen geanalyseerd en in een didactisch 
werkplan weergegeven. We hebben een didactisch werkplan voor de volgende onderdelen: 

 rekenen-wiskunde 

 taal/spelling 

 begrijpend lezen (vanaf groep 4) 

 technisch lezen 

 sociaal-emotioneel  

We maken een individueel ontwikkelingsprofiel voor kinderen met een eigen leerlijn op één of meer 
vakgebieden. Daarbij gaat het om kinderen die een achterstand hebben van minimaal 10 maanden (1 
schooljaar) op een bepaald vakgebied. Dit noemen we het ontwikkelperspectief plan. Met behulp 
van dit plan is het mogelijk om onderwijs op een lager niveau aan te bieden binnen de huidige groep. 
Voorbeeld: een kind in groep 6, kan in de eigen groep leerstof aangeboden krijgen van groep 5. Met 
een OPP is doubleren niet altijd meer nodig. 

 

7.8 Speciale zorg bij kinderen 
Vier keer per jaar voeren de leerkrachten een gesprek met de intern begeleider over hun groep. 

Aan het begin van het schooljaar is er een opstartgesprek waarin de aandachtspunten van de groep 
en de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen worden besproken. In november en april/mei is 
er nogmaals een groepsbespreking. In februari en in juli vindt er naar aanleiding van de Citotoetsen 
een Citogesprek plaats waarin de resultaten van de Citotoetsen worden geanalyseerd en besproken. 

Samenwerkingsverband (SWV) 
De intern begeleider kan, in overleg en met toestemming van ouders, een leerling bespreken met de 
SWV-er die aan onze school verbonden is. Hij/zij kan meedenken, adviseren, spreken met de leerling, 
Observeren en in gesprek gaan met ouders. De intern begeleider en de SWV-er kunnen ook, met 
toestemming van ouders, besluiten de leerling op te voeren in het ondersteuningsteam (OT). Dit 
ondersteuningsteam komt 6 keer per jaar bijeen en bestaat uit: directeur van de school, IB-ers van de 
school, de SWV-medewerker die verbonden is aan de school, de school maatschappelijk werk(st)er, 
de jeugdverpleegkundige, de betreffende leerkracht en de ouders. Daarnaast kunnen externen 
uitgenodigd worden aan te sluiten bij dit overleg (denk aan ambulant begeleiders, remedial teachers, 
leerplicht ambtenaar). 
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Dyslexie 
Leerlingen met een dyslexieverklaring kunnen behandeling krijgen van een externe dyslexiespecialist. 
Het betreft  leerlingen met ernstige enkelvoudige dyslexie. De behandeling kan plaatsvinden op school, 
onder schooltijd. Dit is mogelijk indien begeleiding plaatsvindt via een arrangement vanuit de 
dyslexie-aanbieder. Regelmatig vinden er tussenevaluaties plaats, waarbij de behandelaar, de 
leerkracht, de intern begeleider en de ouders betrokken zijn. Daarnaast hebben deze leerlingen recht 
op extra ondersteuning bij lezen en spelling en het afnemen van de toetsen. Denk hierbij aan 
vergrote versies van de teksten, werken op de computer, auditief aangeboden teksten en meer tijd. 
Meer informatie hierover is te vinden in ons protocol dyslexie. Het protocol staat op onze website 
www.janligthartvld.nl.  

 

7.9 Procedure bij het verwijzen naar het speciaal basisonderwijs 
Als er bij een leerling sprake is van een achterstand op leer- en/of gedragsgebied, die zo ernstig is, 
dat onze school zelf niet in staat is voldoende begeleiding te bieden, wordt met de ouders overlegd 
of plaatsing op een speciale school voor basisonderwijs wellicht beter zou zijn. Hiertoe dient ook het 
overleg met het ondersteuningsteam (OT). 

Er vindt er doorgaans eerst een onderzoek plaats. Dit wordt door de onderwijsbegeleidingsdienst of 
door één van de IB-ers uitgevoerd. Blijkt uit het onderzoek 
dat overplaatsing naar het speciaal onderwijs wenselijk is en 
de ouders het daarmee eens zijn, dat komt de beoordeling bij 
de commissie leerlingenzorg (CLZ). De CLZ bepaalt uiteindelijk 
of plaatsing terecht is. Uiteraard gebeurt e.e.a. in nauwe 
samenspraak tussen ouders en school. 

 

7.10 Onderwijskundig rapport (OKR) 
Wanneer kinderen onze school verlaten en verder gaan in het 
voortgezet onderwijs, een school voor speciaal onderwijs of 
een andere basisschool, krijgt de ontvangende school een 
onderwijskundig rapport. In dit rapport wordt informatie 
verstrekt over het kind m.b.t. de leerresultaten, methodes, 
waarmee het kind heeft gewerkt en andere relevante 
gegevens. De ouders kunnen hiervan een afschrift ontvangen. 

 

7.11 Gezinsspecialist – Minters 
Basisscholen hebben naast een 
onderwijzende taak ook een taak in het 
bieden van zorg aan leerlingen. Als 
problemen van leerlingen te maken hebben 
met de thuissituatie of hun leefomgeving, 
kunnen school of ouders een beroep doen op 
de gezinsspecialist.  Onze gezinsspecialist is 
Melissa Geers.  

Kinderen brengen een groot deel van hun 
dag door op de basisschool. Hierdoor kan op 
school een probleem in een vroeg stadium 
worden gesignaleerd en aangepakt. Doordat 

http://www.janligthartvld.nl/
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de gezinsspecialist op school werkzaam is, kunnen ouders en intern begeleiders of leerkrachten 
sneller en makkelijker om advies, ondersteuning of begeleiding vragen. De gezinsspecialist kan ook 
ingezet worden op school om een groepstraject op te starten (voorbeeld De Leuke Klas). Het gaat 
dan om trajecten die de groepsdynamiek positief zullen beïnvloeden.  

 

7.12 Vertrouwensartsendienst – Veilig Thuis 
Deze dienst is er voor leerkrachten en ouders. Bereikbaar op werkdagen 
van 08.00 uur tot 16.30 uur. Adres: Glashaven 66, 3011 XK Rotterdam. 
Telefoonnummer 010-4128110. 

Meer informatie op de website: http://www.vooreenveiligthuis.nl/  

 

7.13 Het Centrum voor Jeugd en Gezin 
Gezond en veilig opgroeien, dat wensen we voor alle kinderen. Daarom 
ziet het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) regelmatig alle kinderen. Al 
vanaf de geboorte bekijken we of kinderen gezond groeien en zich goed ontwikkelen. 

Met uw kind bent u al meerdere keren bij het CJG geweest. Met vragen over opvoeden en opgroeien, 
voor vaccinaties en de controle van groei en ontwikkeling kunt u hier terecht. 

Nu uw kind naar het basisonderwijs gaat, krijgen u en uw kind regelmatig een uitnodiging voor een 
afspraak bij één van de CJG-medewerkers. Dit gebeurt doorgaans in groep 2, 6 en in groep 7. 

Groep 2 
Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen met uw kind langs te komen 
voor een afspraak met de doktersassistent en de jeugdarts. Tijdens deze afspraak wordt uw kind 
gemeten en gewogen en onderzoeken we de motoriek. Daarnaast nemen we een ogen- en 
gehoortest af.  

Naast deze lichamelijke onderzoeken gaat de jeugdarts met u in gesprek over vragen die u heeft. 
Deze vragen kunnen gaan over de opvoeding, thuissituatie of gezondheid van uw kind. 

Bij de uitnodiging ontvangt u twee vragenlijsten om in te vullen. Deze worden gebruikt tijdens het 
gesprek. Met uw toestemming worden de resultaten van deze afspraak met de leerkracht besproken, 
omdat we nauw met de school samenwerken en hij/zij uw kind dagelijks ziet. 

9 jaar: vaccinaties 
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw kind twee vaccinaties: de DTP-prik tegen difterie, 
tetanus en polio en de BMR-prik tegen de bof, mazelen en rode hond. U ontvangt van te voren thuis 
een uitnodiging om met uw kind te komen voor deze vaccinatie bijeenkomsten. 

Bovendien krijgen meisjes in het jaar dat zij 12 jaar zijn een oproep van het CJG om zich te laten 
vaccineren tegen baarmoederhalskanker. Deze HPV-vaccinatie wordt  drie keer gegeven. De 
inentingen zijn gratis. 

Wegen en meten in groep 6 
Alle kinderen in groep 6 worden door een jeugdverpleegkundige gewogen en gemeten. Zo kunnen 
we volgen of uw kind goed groeit en een gezond gewicht heeft. 

http://www.vooreenveiligthuis.nl/
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De kinderen worden tijdens de gymles om de beurt in de kleedkamer gewogen en gemeten. De 
afspraak duurt ongeveer tien minuten. Na het onderzoek krijgt uw kind een brief mee of wordt deze 
naar u toegezonden waarin de resultaten van de metingen staan. 

Groep 7: groepsvoorlichting 
Groep 7 geeft de jeugdverpleegkundige een groepsvoorlichting aan de leerlingen in de klas. De 
leerkracht is hierbij aanwezig. Het onderwerp van de groepsvoorlichting wordt in overleg met de 
school gekozen. 

Bijvoorbeeld gezonde voeding, beweging, puberteit of alcohol en drugs. U ontvangt vooraf een brief 
waarin het onderwerp staat aangegeven. 

Inloopspreekuur 
De jeugdverpleegkundige organiseert regelmatig een inloopspreekuur voor ouders, kinderen en 
leerkrachten. U kunt hier terecht met vragen over de opvoeding en ontwikkeling van uw kind. De 
data van het inloopspreekuur staan in de oudernieuwsbrief en op de website onder het menu Onze 
School, submenu Interne Begeleiding. Ook kunt u navraag doen bij de groepsleerkracht. 

Alles onder één dak! 
Het CJG bij u in de buurt is dé plek waar ouders/verzorgers, kinderen, jongeren en professionals 
terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Als u het nodig 
vindt, biedt het CJG u en uw kind (van -9 maanden tot 19 jaar) ook advies en ondersteuning. 

Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, 
gezinscoaches, pedagogen en andere deskundigen, om 
samen met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien 
van uw kind mogelijk te maken. 

Contact 
Het CJG Vlaardingen is voor iedereen te bereiken op de 
Burgemeester van Lierplein 5, 3134 ZB te Vlaardingen. 
Het algemene telefoonnummer is: 010-4608190. 

Kijk voor meer informatie op www.cjgvlaardingen.nl 

 

7.14 Schoolprofiel in het kader van Passend 

Onderwijs 
Met ingang van 1 
augustus 2014 is de 
Wet op het Passend 
Onderwijs ingegaan. 
Hiermede worden 
scholen verplicht om 
te zorgen dat elk kind 
bij hen wordt 
aangemeld een 
passende plek krijgt. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig 
hebben.  

Ook IKC Jan Ligthart heeft zich voorbereid op het passend 
onderwijs en een SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) opgesteld 
waarbij in beeld gebracht wordt welke ondersteuning wij kinderen 
bieden. Voor u als ouder worden daarbij onze mogelijkheden 

http://www.cjgvlaardingen.nl/
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duidelijk. Ook geven wij aan welke stappen wij zetten om de ondersteuning op onze school te 
verbeteren. Het profiel is samengesteld door alle personeelsleden en van advies voorzien door de 
medezeggenschapsraad (MR). Ons SchoolOndersteuningsProfiel maakt onderdeel uit van ons 
schoolplan. Het SOP is een ontwikkeldocument dat in de toekomst verder wordt ontwikkeld en 
getoetst. In het document staat beschreven welke zorg wij op school aankunnen en hoe wij dit 
vormgeven. Het SOP kunt u lezen op de website van onze school www.janligthartvld.nl.  

 

  

http://www.janligthartvld.nl/
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Hoofdstuk 8: Ouders en School 
Wij vinden het belangrijk dat ouders daadwerkelijk betrokken zijn bij de ontwikkelingen op onze 
school. De betrokkenheid vindt plaats op verschillende manieren: 

 ouders in de medezeggenschapsraad (MR)  

 ouders in de ouderraad (OR) 

 contact-ouders 

 ouders die participeren in schoolactiviteiten 

Door informatieverstrekking proberen we ook andere ouders betrokken te houden bij de 
ontwikkelingen op de school. Niet iedereen kan immers zelf actief zijn. Een goed contact tussen 
ouders en school is noodzakelijk. Daardoor zijn de leerkrachten vaak beter in staat de kinderen te 
leren kennen en begrijpen. Door dit contact weten de ouders ook waar de leerkrachten en de 
kinderen op school mee bezig zijn. 

Bovendien zullen zo nu en dan enquêtes gehouden worden om meningen en wensen van ouders te 
peilen. 

Goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. We informeren u niet alleen over alle 
belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij stellen het op 
prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking 
tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind, dat staat vast. Denkt u er ook aan 
adreswijzigingen (waaronder uw e-mailadres) en nieuwe telefoonnummers aan ons door te geven? 

 

8.1 De Medezeggenschapsraad (MR) 
In de medezeggenschapsraad (MR) zitten 
vertegenwoordigers van het personeel en van de 
ouders. De MR denkt en beslist mee over schoolzaken 
en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van 
het onderwijs op school. De MR heeft daarvoor 
regelmatig overleg met de directie van school. Dit 
overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de 
kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van de 
vrije dagen etc. Over sommige onderwerpen adviseert 
de MR de directie en over andere onderwerpen heeft 
de MR instemmingsrecht. Ook wordt de MR door de 
directie geïnformeerd over allerhande onderwerpen. 

Het functioneren van de MR is vastgelegd in de Wet 
medezeggenschap op scholen en is verder uitgewerkt 
in het MR-reglement IKC Jan Ligthart. 

De leden van de MR worden gekozen. De 
vertegenwoordigers van het personeel worden 

gekozen uit en door het personeel en de vertegenwoordigers van de ouders worden gekozen uit en 
door de ouders. Een lid van de MR wordt voor een periode van 2 jaar gekozen en kan 4 keer worden 
herkozen. 

Heeft u een vraag voor de MR en wilt u deze mondeling toelichten dan kunt u zich aanmelden om 
van uw inspreektijd gebruik te maken voorafgaand aan een MR-vergadering. Dat kan ook als u een 
MR-vergadering wilt bijwonen. U kunt zich aanmelden via het mailadres van de secretaris: 
h.maarleveld@zonnet.nl 

mailto:h.maarleveld@zonnet.nl
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8.2 De activiteitencommissie 
De activiteitencommissie, georganiseerd in een zelfstandige vereniging, bestaat uit een actieve groep 
ouders die gedurende het schooljaar allerlei activiteiten voor de kinderen organiseert. De activiteiten 
worden gefinancierd vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is voor schooljaar 2018-2019 
vastgesteld op 50 euro per kind. 

Een greep uit de activiteiten waarbij de ouderraad een actieve rol speelt: 

 Schoolfotograaf 

 Sinterklaas-, Kerst- en Paasfeest 

 Nieuwjaarshappening 

 Verwendag (kleuters) 

 Schoolreis (groepen 3-6)  

 Survivaldag (groep 7) 

 Sportdag 

 Project 

 Disco 

 Avondvierdaagse 

 Eindejaarsfeest 

 Decoreren schoolgebouwen 

De commissie die de activiteit voorbereidt 
bestaat uit een aantal ouders en een aantal leerkrachten. 

U kunt de activiteitencommissie bereiken op de volgende e-mailadressen: voorzitterOR@wijzer.nu of  
penningmeesterOR@wijzer.nu. Uiteraard kunt u ons ook altijd via de leerkrachten bereiken. 

In het verleden werd er aan het begin van het schooljaar een jaarvergadering /Grote ouderavond 
gepland. Hierin werd teruggeblikt op de activiteiten van het voorgaande schooljaar en 
verantwoording afgelegd over de uitgaven uit het schoolfonds. Tegenwoordig beschikken we over 
moderne communicatiemiddelen, waardoor het mogelijk is om op andere wijze de ouders te 
informeren. Het jaarverslag van de activiteitencommissie wordt daarom sinds vorig schooljaar op de 
website geplaatst. De financiële stukken worden vanwege de vertrouwelijkheid via de mail verspreid. 

Uiteraard kunnen de diverse activiteiten niet plaatsvinden zonder dat daarbij hulp wordt geboden 
door andere ouders. Lijkt het u wel leuk om wat tijd vrij te maken om ons te ondersteunen? Neemt u 
dan alstublieft contact op met de activiteitencommissie via ons e-mailadres. Wij stellen elke hulp 

zeer op prijs. 

Tenslotte, wij beschikken 
ook over een eigen pagina 
op www.janligthartvld.nl, 
onder de kop AC en MR. 
Op deze website vindt u 
nog meer informatie over 
de activiteiten van de 
activiteitencommissie. 

 

 

mailto:voorzitterOR@stichtingwijzer.com
mailto:penningmeesterOR@wijzer.nu.
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8.3 Contactouders 
Onze school werkt ook dit schooljaar met contact-ouders. Daarbij hebben we de volgende 
doelstellingen voor ogen: 

 Ontlasten van team 

 Aanspreekpunt groepsleerkracht 

 Betere communicatie tussen ouder en groepsleerkracht. 

 Activeren van ouderparticipatie (d.m.v. persoonlijke benadering). 

Wat wordt er verwacht van een contact-ouder? 

 Moet regelmatig op school kunnen zijn (aanspreekpunt). 

 Moet flexibel zijn en makkelijk met iedereen om kunnen gaan (begrip en tact).  

 Discretie (voorwaarde). 

 Interesse in het reilen en zeilen van de school. 

Organisatie en werkwijze: 

 In het begin van het nieuwe schooljaar benadert de groepsleerkracht de contact-ouders. 

 Elke groep werkt met twee contact-ouders. 

 De groepsleerkracht plant jaarlijks aan het begin van het schooljaar in grote lijnen alle 
activiteiten waarvoor de contact-ouders benaderd worden. Dit wordt met de contact-ouders 
kortgesloten. Daardoor kan door de contactouders op tijd begonnen worden met het werven 
van ouders voor de diverse activiteiten. 

 Er is maandelijks overleg tussen leerkracht en contact-ouders (per e-mail, telefoon of in 
gesprek). Bij dit overleg wordt aangegeven wat die maand van de contact-ouders verwacht 
wordt. Ad hoc-activiteiten blijven mogelijk, maar het is belangrijk daar zo zorgvuldig mogelijk 
mee om te gaan. 

Voor de namen van de contactouders verwijzen wij u naar de groepspagina’s op de schoolwebsite. 
Uiteraard kunt u ook bij de groepsleerkracht terecht. 

 

8.4 Voor- en naschoolse opvang 
De Stichting Kinderopvang Vlaardingen (SKV) is samengegaan met Stichting Wijzer. Deze stichting 
heet nu ‘Wijzer in Opvang & Onderwijs’. De Stichting intensiveert de samenwerking tussen opvang 
en onderwijs om de doorgaande lijn voor 0-12 jarigen 
gedurende te optimaliseren.  

 

8.5 Oudernieuwsbrief 
Tweewekelijks komt er een oudernieuwsbrief uit. De 
oudernieuwsbrief wordt op de schoolwebsite geplaatst en 
niet meer op papier aan ouders overhandigd. Ouders 
ontvangen de nieuwsbrief tevens via de mail. 

 

8.6 Maandbrief 
Aan het begin van elke maand ontvangt u, vanaf groep 3, van 
de groepsleerkracht(en) een maandbrief per mail. In deze 
maandbrief treft u een overzicht aan van alle 
groepsactiviteiten die in die maand plaats vinden. 
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8.7 Informatieavonden 
Het is al jaren een goed gebruik om aan het begin van het schooljaar informatieavonden te 
organiseren. Tijdens deze informatieavond vertelt de leerkracht wat er het komende schooljaar op 
het programma staat. 

 

8.8 Rapporten en oudergesprekkencyclus 
Aan het begin van het schooljaar vinden er welbevindingsgesprekken met ouders plaats. Hiertoe 
vullen ouders vooraf een vragenlijst in die, voordat het gesprek plaatsvindt, ingeleverd wordt bij de 
leerkracht. Het welbevindengesprek vindt plaats aan de hand van de vragenlijst. Het sociaal-
emotionele welzijn van uw kind staat centraal. Tijdens deze gesprekken wordt besproken wat de 
eigenschappen en kwaliteiten van uw kind zijn en wat uw kind specifiek aan zorg in de groep nodig 
heeft. Tevens wordt de start van het nieuwe schooljaar geëvalueerd met ouders. 

Tweemaal per jaar wordt u via een rapport geïnformeerd over de voortgang van uw kind. Dit gebeurt 
rond februari en rond juli. Tijdens deze gesprekken worden de (Cito)resultaten van uw kind 
besproken. Vanaf groep 1 krijgen de kinderen een rapport. De leerkracht geeft het rapport steeds 

aan uw kind mee. Binnen een 
bepaalde termijn moet het rapport 
weer op school worden ingeleverd. 

Voor het eerste en tweede rapport 
worden rapportgesprekken 
gehouden. Behalve het bespreken 
van de resultaten, kunt u schriften 
en werkboeken van uw kind(eren) 
bekijken. 

Wilt u meer informatie over de 
vorderingen en resultaten van uw 
kind, dan verwijzen wij u naar de 
groepsleerkracht(en).  

 

8.9 Extra oudergesprekken 
Ook buiten de rapportgesprekken om is het mogelijk informatie over uw kind te ontvangen. U kunt 
zelf contact opnemen met de leerkracht indien u een gesprek wilt plannen. Het komt ook voor dat 
het initiatief van een afspraak buiten de rapportgesprekken om van de leerkracht komt. 

 

8.10 Parnassys ouderportaal 
Het Ouderportaal is voor alle ouders waarvan het e-mailadres bekend is, open gesteld. De ouders 
ontvangen daarover een persoonlijke mail. Ouders kunnen de leerling- en oudergegevens inzien. 
Tevens hebben ouders een actueel overzicht van de CITO-toetsgegevens. De kalender is het derde 
item dat openbaar is. Hierop kunnen ouders zien welke activiteiten er plaats vinden. 

Wijzigingen in de basisgegevens kunnen doorgegeven worden aan de schooladministratie.  
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8.11 Informatievoorziening voor gescheiden ouders 
Over dit onderwerp bereiken ons regelmatig vragen. Sinds 2010 is er een brochure uit waarin 
beschreven wordt hoe hiermee omgegaan dient te worden. Het voert te ver deze hele brief hier te 
publiceren. Kern van het verhaal is dat beide natuurlijke ouders recht hebben op informatie over (de 
vorderingen van) hun kind(eren). Bij co-ouderschap is dit doorgaans goed geregeld. Meestal verlopen 
de berichten via de ouder bij wie kind(eren) in huis is (zijn). Wanneer er sprake is van voogdij of een 
andere regeling prefereren wij ook dat contacten verlopen via de ouder waar het kind in huis is.  

Mochten contacten minder soepel verlopen, dan kan de andere ouder ook een regeling met school 
treffen. We zullen ons daarbij altijd houden aan een gerechtelijke uitspraak. Hier zal nauwgezet op 
toegezien worden omdat wij geen partij willen zijn of worden in persoonlijke aangelegenheden. 

IKC Jan Ligthart heeft een protocol ‘gescheiden ouders’ opgesteld om meer duidelijk te geven over de 
afspraken die gelden binnen de school. Zo is het bijvoorbeeld de afspraak dat er tijdens 
gespreksrondes maar één gesprek plaatsvindt over een kind. Er wordt dus van gescheiden ouders 
verwacht dat zij, in het belang van hun kind, samen naar een oudergesprek komen. Tevens vinden we 
het belangrijk om dezelfde informatie op hetzelfde moment aan beide ouders te geven. 

Voor meer informatie verwijzen we u naar het protocol dat te vinden is op onze website 
www.janligthartvld.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


