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Voorwoord 
Voor u ligt de informatiegids 2020-2021 van Integraal Kindcentrum (IKC) Jan Ligthart. 

Deze gids is bedoeld voor ouders of verzorgers van kinderen die al naar IKC Jan Ligthart gaan en voor 

ouders of verzorgers die nog een locatie moeten kiezen voor hun kind. 

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. 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. 

Als ouder wil je niets liever dan dat je kind op een goede opvang en goede basisschool zit. Wij gaan er 

vanuit dat u na het lezen van deze gids een beeld heeft van hoe ons kindcentrum vormgegeven 

wordt. Raadpleeg daarvoor ook onze website: www.janligthartvld.nl  

Mocht u informatie missen, dan horen wij dit graag. Heeft u na het lezen van deze gids nog vragen, 

dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.  

Namens het team en de medezeggenschapsraad,  

met vriendelijke groet,  

Team IKC Jan Ligthart 
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Hoofdstuk 1: Kennismaken 
 

1.1 Geschiedenis 
Ons kindcentrum 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 Thema’s  ‘Steeds Wijzer’ 
In opvang en onderwijs willen we een waardevolle maatschappelijke bijdrage leveren. We zijn ons 
bewust van de opvoedende en onderwijzende taak. Ouders zijn voor ons niet alleen klant maar 
vooral ook samenwerkingspartner. Opvang en onderwijs liggen in elkaars verlengde wat betreft 
aanbod qua leeftijd en qua dagindeling. We werken toe naar een wederzijdse afhankelijkheid waarbij 
we elkaar optimaal aanvullen. 

Binnen Wijzer in opvang & onderwijs hebben we met elkaar 
ontwikkelthema's vastgesteld.  In 3 thema’s werken we komende 
jaren binnen Wijzer in opvang en onderwijs aan de ontwikkeling 
‘Steeds Wijzer’:   
Thema 1: Krachtige leer- & ontwikkelomgeving  
Thema 2: Openbaar & democratisch gedachtegoed  
Thema 3: Samenhang in voorzieningen & aanbod 0-20 jaar 

De visie van Wijzer in opvang en onderwijs en de visie van IKC Jan 
Ligthart zijn complementair aan elkaar. 

IKC Jan Ligthart werkt vanuit een openbaar gedachtegoed. Ons onderwijs is toegankelijk voor alle 
kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing en wordt gegeven met 
eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing (Wet op primair onderwijs art. 46).  

Binnen IKC Jan Ligthart werken wij met het programma: De Vreedzame School. De Vreedzame School 
beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien 
voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren wat het betekent om een ‘democratisch burger’ 
te zijn: open staan voor en kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen, een bijdrage leveren 
aan het algemeen belang, en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Daarmee 
ervaren kinderen dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze ‘er toe doen’, zonder voorkeur voor één 
bepaalde opvatting.  

 

1.3 De adresgegevens 
Locatie Plein Emaus (opvang & onderwijs 0-7 jaar) 
Plein Emaus 6 
3135 JN Vlaardingen 
010-4347007 

Locatie van Hogendorplaan (opvang & onderwijs 7-13 jaar) ‘De Groene Draad’ 
Hogendorplaan 1021  
3135 BK Vlaardingen 
010-2342427  
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Locatie ‘Buutvrij’ (naschoolse opvang 8 - 13 jaar) 
Locatie bij sportvereniging CWO 
Trimpad 2, ,Vlaardingen 
Bereikbaar via De Groene Draad 010 -2342427. 
 
 

1.4 De gebouwen 
IKC Jan Ligthart is een groot kindcentrum. Verdeeld over drie locaties: Plein Emaus, van 
Hogendorplaan en een aparte locatie Buutvrij. 
 
Op locatie Plein Emaus bieden wij opvang en onderwijs voor de kinderen van 0 – 7 jaar. Te weten: 
hele dagopvang,  peuteropvang en kleuterklassen. De buitenschoolse opvang (BSO) voor de kinderen 
van 4-7 jaar heeft ook zijn plek in het gebouw. 

Op locatie van Hogendorplaan bieden wij opvang en onderwijs kinderen van de groepen 3 t/m 8. 
Deze locatie bevindt zich in ‘de Groene Draad’. De Groene Draad wordt gedeeld met Jenaplan en  
Avonturijn. Binnen de Groene Draad bieden wij buitenschoolse 
opvang voor IKC Jan Ligthart locatie van Hogendorplaan, 
Jenaplan en Avonturijn (zowel voor- als naschoolse opvang). 

 
Met ingang van 6 januari 2020 is onze locatie ‘-Buutvrij’ gestart. 
Een buitenschoolse (bso) opvang voor 12 kinderen (8-12 jaar) bij 
CWO, een plaatselijke voetbalvereniging.  
In verband met de schooltijden is deze bso locatie alleen beschikbaar voor kinderen van Jenaplan en 
IKC Jan Ligthart. Bso Buutvrij is geopend op maandagmiddag, dinsdagmiddag en donderdagmiddag 
en alleen tijdens de schoolweken. 
Naast het feit dat de kinderen hier een eigen ruimte (honk) hebben, krijgen ze uitdaging in ‘beweging 
en natuur’. Met bso Buutvrij creëren wij een groter speelaanbod. We laten kinderen kennismaken 
met diverse sporten, spellen en activiteiten in de natuur. 

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. 

 

 

1.5 Wijzer in Opvang & Onderwijs 
IKC Jan Ligthart is één van de locaties van Wijzer in opvang & onderwijs, de overkoepelende 
organisatie voor opvang, openbaar (speciaal) basisonderwijs en openbaar (voortgezet) speciaal 
onderwijs in Vlaardingen en Maassluis. De organisatie wordt geleid door een College van Bestuur dat 
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bestaat uit één lid, mevrouw Juliet v.d. Lugt. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alles wat zich 
binnen de organisatie afspeelt. Tevens is zij bestuurder van de Stichting ter bevordering van het 
Bijzonder Neutraal Onderwijs in Vlaardingen (Jenaplanschool), Mamacafé en Wijzer Facilitair.  

De Raad van Toezicht toetst, op afstand, het beleid van het College van Bestuur. De Raad van 
Toezicht bestaat uit de volgende personen: 

 Arina Kruithof , voorzitter 
 Karen Hauber, vice voorzitter 
 Remco Bouter, lid 
 Jacob Boskma, lid 
 Frans Kevenaar, lid 

Het bestuurskantoor is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 16.30 uur, in de 

schoolvakanties zijn er aangepaste openingstijden. 

Adres:  Wijzer in opvang & onderwijs 

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  

 

 

 

Hoofdstuk 2: Het team 
 

2.1 Het team 
Alle medewerkers van IKC Jan Ligthart vormen samen 1 team: directie, intern begeleiders, 
bouwcoördinatoren, pedagogisch medewerkers, leerkrachten, ondersteunend personeel, stagiaires 
en vrijwilligers werken nauw samen bij de doorgaande ontwikkelings- en leerlijn en de zorg, de 
opvang, het onderwijs en de begeleiding voor alle kinderen. Daarnaast krijgen we hulp van 
fantastische ouders die ons team versterken. 

 
 

De dagopvang  bestaat uit twee groepen:  
De vlinders 
De lieveheersbeestjes 
 
De peuteropvang bestaat uit drie groepen, verdeeld over twee 
lokalen: 
De bijtjes 
De krekeltjes 

De buitenschoolse opvang bestaat uit meerdere groepen: 
Locatie Plein Emaus:  

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

Locatie Groene Draad:  
De apen 
De tijgers 
De zebra’s 
De panda’s 
Buutvrij 

 

Partners: 

Gezinsspecialiste vanuit Minters Joan van den Akker 

Logopedie op locatie Plein Emaus: Suzanne en Myrthe vanuit Logopediepraktijk Peter Helderop 

 

2.2 De intern begeleiders 
Het kindcentrum spant zich in om de kwaliteit van opvang en onderwijs aan te passen naar de 
behoefte van het individuele kind.  

Binnen het onderwijs werken we met didactische plannen (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. Beide IB’ers begeleiden de groepen 1 t/m 8, waarbij de groepen onderling verdeeld 
zijn. Mirjam de Lange verzorgt ook de begeleiding bij de kinderen van 0 – 4 jaar. 
De pedagogisch medewerker bepaalt aan de hand van observaties en gesprekken met de IB’er welke 
kinderen er in aanmerking komen voor extra begeleiding. 
De groepsleerkracht bepaalt bij de kinderen van 4-12 jaar 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 pedagogisch medewerker of de leerkracht.   

 

2.3 Bereikbaarheid personeelsleden 
Het personeel is op werkdagen op school te bereiken onder het telefoonnummer van de betreffende 
locatie: Plein Emaus 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 
Angelique van Slobbe (directeur) a.vanslobbe@wijzer.nu  
Renée Veltenaar (adjunct-directeur) r.veltenaar@wijzer.nu 

Bereikbaarheid intern begeleiders 
Ester Schenk     e.schenk@wijzer.nu   
Mirjam de Lange   m.delange@ wijzer.nu    

mailto:a.vanslobbe@wijzer.nu
mailto:r.veltenaar@wijzer.nu
mailto:e.schenk@wijzer.nu
mailto:m.delange@%20wijzer.nu
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Bereikbaarheid bouwcoördinatoren 
Jonge kind & bso Anouscka Dumont a.dumont@wijzer.nu  
Onderbouw  Annemieke Broxks a.broxks@wijzer.nu  
Middenbouw  Marlous van Raalte m.vanraalte@wijzer.nu  
Bovenbouw  Kelly Jansen  k.jansen@wijzer.nu 

 

Hoofdstuk 3: Opvang en onderwijs 
 

3.1 Opvang 
Met onze opvang zorgen wij dat een intensieve samenwerking tussen de professionals van opvang en 
onderwijs mogelijk wordt. Eén team met één visie heeft een grote meerwaarde: kinderen bevinden 
zich van jongs af aan in dezelfde veilige omgeving en door de goede afstemming kan nog beter 
worden ingespeeld op de ontwikkelings- en leerbehoeften van elk kind. 
 
Meubilair, speelgoed en knutselmateriaal zijn afgestemd op de verschillende leeftijdsgroepen. Voor 
de allerkleinsten is er een aparte slaapruimte. Omdat juist op deze leeftijd kinderen zich vaak heel 
snel ontwikkelen, legt de leiding bijzonderheden vast in een individueel ‘dagboekje’. Dan kunnen de 
ouders op de voet volgen wat hun kinderen doen in de tijd die ze op het kinderdagverblijf 
doorbrengen. 
 
Bij de hele dagopvang en peuteropvang volgen wij de kinderen in de ontwikkeling. Dit doen wij 
d.m.v. het kind observatiesysteem KIJK! Ook werken wij met de methode ‘Peuterplein’. Peuterplein is 
een thematisch speelleerprogramma, gericht op kinderen van 0-4 jaar en sluit aan op het programma 
Kleuterplein voor de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs. Peuterplein is een compleet programma 
voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven met gevarieerde activiteiten waarin alle 
ontwikkelingsgebieden gestimuleerd kunnen worden die voor kinderen van 0-4 jaar van belang zijn: 
zoals taal, voorbereidend rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en expressie. 
 

De hele dagopvang (kinderdagverblijf) is er voor de kleintjes. Vanaf 10 
weken oud zijn ze er van harte welkom. Als ze 4 jaar zijn geworden 
nemen we weer afscheid van ze. Dan gaan ze immers ‘naar school’. 
Vaak zien we ze dan weer terug bij de buitenschoolse opvang. In onze 
‘verticale groepen’ zitten kinderen van verschillende leeftijden (0-4 
jaar). Hier kan de thuissituatie veel meer worden nagebootst. Ook 
stimuleert een verticale groep de sociale vaardigheden van een kind. 
Soms zitten broertjes en zusjes zelfs samen in een groep! 

Spelen, stimuleren, ontwikkelen en ontmoeten, dat zijn de kernfuncties van peuteropvang 
(peuterspeelzaal). Kinderen van 2 tot 4 jaar leren in een ongedwongen sfeer en in een veilige 
omgeving om met hun leeftijdgenootjes om te gaan. Kinderen komen gemiddeld twee dagdelen per 
week naar de peuteropvang. Ze spelen met elkaar, maken samen knutselwerkjes, gaan met elkaar 
naar buiten om de wereld te ontdekken. De professionele leiding zorgt ervoor dat dit in goede banen 
wordt geleid. Daarnaast is er ook extra aandacht voor rollenspellen, bewegingsspelletjes en 
taalspelletjes. 

Veel ouders hebben behoefte aan opvangmogelijkheden voor of na schooltijd. Die bieden wij voor 
kinderen van 4 t/m 12 jaar. Ook tijdens schoolvakanties kunnen kinderen de hele dag terecht. We 
bieden de kinderen diverse activiteiten zoals knutselen, expressie, toneel en sport en spel.  

mailto:a.dumont@wijzer.nu
mailto:a.broxks@wijzer.nu
mailto:m.vanraalte@wijzer.nu
mailto:k.jansen@wijzer.nu
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Bij de buitenschoolse opvang wordt meer dan bij de andere opvangmogelijkheden rekening 
gehouden met wensen en ideeën van de kinderen zelf, maar dat betekent natuurlijk niet dat ze 
overal hun zin in krijgen. De oudere kinderen bieden we extra vrijheid en uitdaging en zij kunnen 
spelen, tv-kijken of huiswerk maken. Daarnaast is er altijd een luisterend oor voor hun verhalen en 
belevenissen. Tijdens de buitenschoolse opvang werken wij met Doenkids. Doenkids biedt 
ondersteuning op het gebied van het aanbieden van educatieve, gevarieerde activiteiten. 

 

3.2 Onderwijs 
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.  

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. 

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. 

 

3.3 De openingstijden 
Ons kindcentrum is geopend van maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 18.30 uur. 

De hele dagopvang is geopend van:   07.30 – 18.30 uur 

De buitenschoolse opvang is geopend van :  07.30 – 18.30 uur 

Bij  IKC Jan Ligthart is het op de Groende Draad ook mogelijk om vroege opvang vanaf 7.00 uur af te 

nemen; dit is inclusief een lekker ontbijtje 

De schooltijden van ons kindcentrum zijn in de vorm van een continurooster: 

Locatie Plein Emaus   8.45 – 14.15 uur 

Locatie Van Hogendorplaan 8.30 – 14.00 uur 



Schoolwijzer IKC Jan Ligthart 2020-2021 
12 

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.  
 
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. 

 

 

 

3.4 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 

 

3.5 Aannamebeleid nieuwe kinderen 
Conform onze visie op openbaar onderwijs is in principe ons kindcentrum toegankelijk voor ieder 
kind in de leeftijd tot 12 jaar. Alvorens in te schrijven krijgt de ouder/verzorger de gelegenheid zich 
te oriënteren o.a. via de website, deze informatiegids, een kennismaking en een rondleiding. 

Een inschrijving geldt voor ons onderwijs 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! Wij stellen 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.  
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3.6 Inschrijven  
U kunt ons bellen om een afspraak te maken voor een rondleiding voor onze opvang of voor één van 
onze open ochtenden voor onderwijs. We geven u dan een rondleiding, waarbij u goed kunt afwegen 
of ons kindcentrum bij uw kind past. De open ochtenden voor onderwijs worden georganiseerd door 
Renée Veltenaar, adjunct-directeur.  

 

3.7 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 
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  

 

3.8 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. 
 
Als u verlof wilt hebben, bent u verplicht om verlof aan te vragen. Dit kunt u doen middels de 
basisschoolapp of middels een verlofaanvraagformulier. Het formulier is te downloaden vanaf de 
website van Leerrecht www.leerrecht.nl. Op de website van leerrecht kunt u meer informatie vinden 
m.b.t. vakantieverlof e.d. 

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’ 

De overheid treedt streng op 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 

http://www.janligthartvld.nl/
http://www.leerrecht.nl/
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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! 

U kunt bij de leerplichtambtenaar terecht zodra u het niet eens bent met de afwijzing van uw 
verlofaanvraag. De leerplichtambtenaar van Leerrecht is te bereiken onder telefoonnummer (010) 24 
84 000 of via de website https://leerrecht.nl. 

  

3.9 Veiligheid 
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 
Heeft het kindcentrum voldoende inzicht in de beleving van sociale veiligheid door kinderen en 
teamleden en in de incidenten die zich voordoen? 

Onze aanpak om dit inzicht te krijgen: 

 Rondom sociaal-emotionele veiligheid nemen we om elk jaar een enquête af bij de kinderen 
van de groepen 5 t/m 8. De uitslagen daarvan worden besproken in de MR en eventueel 
vinden naar aanleiding van de bevindingen nieuwe beleidsafspraken plaats. 

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

 De pedagogisch medewerkers van de opvang van 0-4 jaar en 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 wordt een sociogram in de groepen 3 t/m 8 gemaakt om onderlinge 
verhoudingen in kaart te brengen. 

 Binnen IKC Jan Ligthart wordt er met ‘De Vreedzame School’ gewerkt. 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.net 
  

Preventie 
Heeft het kindcentrum een veiligheidsbeleid dat deze incidenten zo veel mogelijk kan voorkomen? 
Wat doet het kindcentrum om het voor de kinderen zo veilig mogelijk 
te maken? 

Onze aanpak: 

 Zodra een pedagogisch medewerker of 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, 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het 
samenwerkingsverband (SWV) genaamd ‘Onderwijs Dat Past’.  

https://rblmvs.nl/
http://www.vreedzameschool.net/


Schoolwijzer IKC Jan Ligthart 2020-2021 
15 

 Op beide locaties houden we de deuren gesloten tijdens de openingsuren 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.  

 Op de locatie Plein Emaus is ons plein grotendeels een openbare terrein. De achter 
speelplaats behoort tot het kindcentrum 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 
Heeft het kindcentrum een beleid dat adequaat optreden na incidenten mogelijk maakt? 

Onze locatieafspraken 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 Wijzer 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. Teamleden zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van incidenten die 
zich voordoen in de groep. 

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

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

 
Ontruimingsplan/veiligheid 
Twee keer per jaar wordt op de locatie het ontruimingsplan met de kinderen geoefend. Daarbij is 
soms ook de brandweer aanwezig. Al het personeel en alle kinderen 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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AVG (algemene verordening 

gegevensbescherming) 

Met ingang van 25 mei 2018 is artikel 8 Wet 

bescherming persoonsgegevens vervangen door 

artikel 7 van de algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG). In kader van deze 

wet zijn wij verplicht toestemming aan ouders te 

vragen voor het verwerken en verstrekken van 

(leerling)gegevens. Wij gaan zorgvuldig om met 

foto’s en video’s.  Bij aanvang van ieder schooljaar 

vragen wij de ouders een toestemmingsformulier 

omtrent AVG in te vullen.  

 

Medicijnprotocol 
IKC  Jan Ligthart werkt met een medicijnprotocol. Dit protocol is te vinden op de website 
www.janligthartvld.nl. Hierin staat onder andere omschreven dat personeelsleden 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 opvang- of 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 kinderen niet toegestaan onder schooltijden mobiele telefoons te gebruiken. 
Het kindcentrum 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. 

 

3.10 Aansprakelijkheid en verzekeringen 
In principe krijgen de kinderen alle materialen die ze nodig hebben van het kindcentrum. 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. 

Het kindcentrum heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering 
en een aansprakelijkheidsverzekering. 

Op grond van de ongevallenverzekering zijn 
alle betrokkenen bij opvang- en 
onderwijsactiviteiten (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 

http://www.janligthartvld.nl/
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zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). 

Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. De school is niet aansprakelijk 
voor schade aan fietsen. 

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel het kindcentrum zelf als zij die voor het kindcentrum 
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 het kindcentrum of het bestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor 
alles wat tijdens de openingstijden gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in 
opvang- en onderwijsverband ontstaat door het kindcentrum moeten worden vergoed. Deze 
opvatting leeft wel bij veel mensen, maar berust op een misverstand. Het kindcentrum is alleen 
aansprakelijk en daarmee schadevergoedingsplichtig wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. 
Het kindcentrum (of zij die voor het kindcentrum 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 het kindcentrum. Een voorbeeld daarvan is schade aan een bril 
tijdens de gymnastiekles; die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt (dan 
ook) niet door het kindcentrum vergoed. Ten tweede is het kindcentrum niet aansprakelijk voor 
(schade door) onrechtmatig gedrag van kinderen. Kinderen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun 
ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een kind die tijdens de 
openingstijden of tijdens andere door het kindcentrum 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. 

 

3.11 Klachtenregeling 
Uiteraard hopen we dat alles zo goed geregeld is en dat u tevreden bent over ons kindcentrum. We 
vertrouwen erop dat u zich rechtstreeks tot het kindcentrum 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 het kindcentrum. 

U mag de klacht  - wanneer u er op  het kindcentrum niet uitkomt  - ook indienen bij het bestuur van 
Wijzer in opvang & onderwijs via de voorzitter van het College van Bestuur, mevrouw Juliet v.d. 
Lugt. 

Opvang 
Indien een gesprek met de pedagogisch medewerker, directie of het College van Bestuur, zoals 
omschreven in het Reglement Interne Klachtenprocedure niet tot het door u gewenste resultaat 
leidt, kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie. 
Deze Geschillencommissie behandelt klachten van consumenten en oudercommissies tegen 
ondernemers in de kinderopvang over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang 
(kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra en peuterspeelzalen. U vindt hier meer informatie op de 
website van Wijzer (wijzer.nu). 

Onderwijs 
Indien een gesprek met de leerkracht of de directie zoals omschreven in de klachtenregeling voor het 
onderwijs niet afdoende is afgehandeld kunt u uw klacht voorleggen aan de Landelijke 
Klachtencommissie. 



Schoolwijzer IKC Jan Ligthart 2020-2021 
18 

In voorkomende gevallen kan het nodig zijn om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon 
van Wijzer in Onderwijs, meer informatie vindt u op de website van Wijzer (wijzer.nu) 

Daarnaast kunt u gebruik maken van de landelijke klachtencommissie voor openbaar en algemeen 
toegankelijk onderwijs (lgc-lkc). 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 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
Telefoon: (030) 280 95 90 
Fax: (030) 280 95 91 
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl 
Internet: www.onderwijsgeschillen.nl 

 

3.12 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 Angela Groen, 
T: 010-4071993  
E: a.groen@cedgroep.nl 

Daarnaast heeft onze locatie twee vertrouwenspersonen: 

Monique Mostert-Cornelisse m.mostert@wijzer.nu 

Machiel Groeneveld m.groeneveld@wijzer.nu 

 

3.13 GGD inspectie & Onderwijsinspectie 
Gaat uw kind naar een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang? Dan mag u verwachten dat de 
opvang in een veilige en gezonde omgeving plaatsvindt. En dat het verblijf in het kindercentrum 
bijdraagt aan een goede ontwikkeling van uw kind. Elk(e) kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, 
gastouderbureau en gastouder in Nederland moet(en) voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen. De 
toezichthouder kinderopvang van de GGD controleert of de voorziening voor kinderopvang aan deze 
eisen voldoet. 
De GGD maakt per vestiging een inspectierapport. De inspectierapporten staan vermeld op de 
website van het Landelijk Register Kinderopvang. 
 

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. Meer informatie vindt u 

op de website van de onderwijsinspectie: 

www.onderwijsinspectie.nl  

 

mailto:m.groeneveld@wijzer.nu
https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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3.14 Het aanbod van het kindcentrum 
De opvang 

Bij de hele dagopvang en de peuteropvang volgen wij de kinderen in de ontwikkeling. Dit doen wij 

d.m.v. het kind observatiesysteem KIJK! Ook werken wij met de methode ‘Peuterplein’. Peuterplein is 

een thematisch speelleerprogramma, gericht op kinderen van 0-4 jaar en sluit aan op het programma 

Kleuterplein voor de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs. Peuterplein is een compleet programma 

voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven met gevarieerde activiteiten waarin alle 

ontwikkelingsgebieden gestimuleerd kunnen worden die voor kinderen van 0-4 jaar van belang zijn: 

zoals taal, voorbereidend rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en expressie. Verder 

wordt de ontwikkeling van ieder kind tot 7 jaar gevolgd aan de hand van een observatiesysteem dat 

KIJK! heet. 

Peuters voor wie het goed is om meer aandacht aan taal te besteden doen mee aan een speciaal 
programma dat is opgezet in samenwerking met de gemeenten, zorginstellingen en het 
basisonderwijs (VVE). Er zijn geen extra kosten aan verbonden en alle kinderen 
hebben hier profijt van. Ook komen de 2+ kinderen spelenderwijs in aanraking met 
Engels, Miss Fiona bezoekt elke week de peuteropvang waarbij de 3 jarigen van de 
dagopvang aansluiten. De vreedzame school wordt middels korte activiteiten ingezet 
bij de opvang.  

Bij de buitenschoolse opvang maken wij gebruik van Doenkids. Doenkids biedt 

ondersteuning op het gebied van het aanbieden van educatieve, gevarieerde 

activiteiten. 

 

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 en 

gecijferd bewustzijn. Verder wordt de ontwikkeling van iedere kind tot 7 jaar (in dit geval de kleuter) 

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 vanaf groep 4 

Spelling:  Veilig Leren Lezen in groep 3 en Spelling op maat vanaf groep 4 

Technisch lezen en begrijpend lezen: Veilig leren lezen in groep 3 en Estafette lezen 

Rekenen:  Wereld in getallen versie 4 

Engels:   Backpack 

Aardijkskunde:  Geobas 
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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 

Gezondgedrag:  Take care en zelf samengestelde lessen 

Muziek:  Lessen vanuit toegekende subsidie ‘muziekimpuls’ 

Handvaardigheid: Handvaardig 

Tekenen:  Tekenvaardig 

Sociale vorming: De Vreedzame School 

 

3.15 Bewegingsonderwijs 
De gymlessen bij de onderbouw (2-7 jaar) worden gegeven door de eigen pedagogisch medewerkers 
of de eigen leerkracht. De kinderen gymmen in hun kleding of in hun ondergoed, maar gebruiken wel 
goede gymschoenen in verband met de veiligheid. 
De gymlessen worden vanaf groep 3 één maal per week door de vakdocent bewegingsonderwijs 
gegeven. 

Tijdens de gymnastieklessen van de vakleerkracht 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. 
 

3.16 Burgerschap en sociale integratie 
In de afgelopen decennia is onze samenleving pluriformer geworden. De overheid heeft 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. 

Sociale integratie is deelname van burgers (ongeacht 
hun etnische of culturele achtergrond) aan de 
samenleving, in de vorm van sociale participatie, 
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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, het is geen vak dat op het 
lesrooster staat. De verschillende aspecten komen in verschillende vakken aan bod en zijn 
geïntegreerd in onze dagelijkse praktijk en schoolcultuur. Naast de lessen uit de methoden komt 
actief burgerschap en sociale integratie in o.a. de volgende onderdelen aan bod: 

 Deelname aan kunstplan van de Gemeente Vlaardingen 

 Wij 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 

 Wij bieden De Vreedzame school aan de peuters t/m groep 8. 

Met De Vreedzame School beschouwen wij onszelf als een 
leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem 
krijgen, en waarin kinderen leren wat het betekent om een ‘democratisch 
burger’ te zijn: open staan voor en kunnen overbruggen van verschillen 
tussen mensen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang, en actief 
verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Daarmee ervaren 
kinderen dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze ‘er toe doen’. 

 

 

3.17 Kunst en cultuur 
Het Kunst- en Cultuurplan is in het Vlaardingse basisonderwijs al jaren een begrip. IKC Jan Ligthart 
kiest voor schooljaar 2020-2021 voor de bestaande structuur. In groep 1/2 krijgen de kinderen een 
periode dans,  in groep 3 ook 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. 

 

3.18 Godsdienstonderwijs (GVO) en humanistische vorming (HVO) 
Binnen ons onderwijs 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.  

Het kindcentrum en het schoolbestuur zijn niet verantwoordelijk 
voor de inhoud van deze lessen. Dit schooljaar volgen kinderen 
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uit groep 8 eens per twee weken op woensdag de lessen GVO en HVO. De lessen GVO worden 
gegeven door mevrouw Carla van Ee en de lessen HVO door mevrouw Caroline Antonio. 

 

3.19 Kinderparticipatie 
In het kader van De Vreedzame School geven wij kinderen taken en verantwoordelijkheden in de 
groep en in het kindcentrum 
Voorbeelden hiervan zijn de Kinderraad, groepsvergaderingen en leerlingmediatoren. Kinderen 
stellen zich op deze manier verantwoordelijk op en bovendien vinden kinderen het leuk! 
 
Groepsvergaderingen 
Groepsvergaderingen zijn gericht op het creëren van een democratisch orgaan in de school, waarin 
kinderen vanaf groep 1/2 daadwerkelijk mogen meebeslissen over zaken die hun aangaan. Het 
invoeren van de groepsvergadering geeft kinderen op een verantwoorde manier een stem, leidt tot 
een verhoging van de betrokkenheid van de kinderen en beïnvloedt het sociale klimaat in de groep 
op een positieve manier. 
  
Leerlingmediatoren 
Bij de start van elk nieuw schooljaar wordt begonnen met de sollicitatie, selectie en training van 
nieuwe mediatoren, zodat er na de herfstvakantie gestart kan worden met een nieuwe groep 
mediatoren. 
Bij de start van ieder schooljaar zijn de 12 mediatoren uit bovenbouw opgeleid. Evenveel jongens als 
meisjes, zodat we gemengde koppels hebben, die één keer per week dienst hebben De training 
wordt gegeven, door een leerkracht/mediatortrainer en duurt drie keer 2 uur. 
Eenmaal opgeleid is er elke dag een tweetal mediatoren die ‘dienst hebben’. Tijdens de pauzes 
kunnen zij helpen bij een conflict van andere kinderen uit de middenbouw. De leerlingmediatoren 
zijn zichtbaar middels een gekleurd lintje. 
 
De mediatoren krijgen maximaal 10 minuten de gelegenheid om problemen op te lossen. 
De mediatie vindt plaats in de mediatieruimte, voor de midden- en onderbouw is dit een plekje in de 
bibliotheek op de begane grond. Voor de bovenbouw is dit een plekje op de eerste etage, in de hal 
bij de bovenuitgang. Na afloop van de mediatie vullen de mediatoren een mediatieformulier in. 
In de beginfase moet er veel met de mediatoren worden nagepraat/geëvalueerd. Naderhand kan dat 
eens in de 6 weken. De rol van de mediatoren wordt aan ouders duidelijk gemaakt middels de 
oudernieuwsbrief. Aan het eind van het jaar wordt het traject geëvalueerd. 
 
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. 

 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 Renée Veltenaar (adjunct directeur). Na afloop 
worden de notulen van de vergadering gepubliceerd in onze oudernieuwsbrief. Bij de vergadering is 
ook soms een afvaardiging vanuit de activiteitencommissie (AC) aanwezig. 
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3.20 Adreswijziging en andere persoonlijke gegevens 
In onze administratie 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 opvang- en/of 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 Konnect (voor opvang) of het Ouderportaal 
(voor onderwijs). U heeft daarvoor een unieke gebruikersnaam en wachtwoord van de opvang of 
vanuit school ontvangen. Bent u de gegevens kwijt of vergeten? Vraag nieuwe aan bij de 
administratie. 

 

3.21 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 ook over een schoolbieb. 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 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.  

 

3.22 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: Het beleid 
 

http://www.voo.nl/
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4.1 Toekomstperspectief, waar gaan we naar toe? 
Ieder jaar werken we aan, met elkaar vastgestelde, werkpunten om ons kindcentrum een nog 
mooiere, betere en fijnere plek te maken voor alle kinderen en ouders. In 2020-2021 wordt er 
gewerkt aan de vernieuwing van de visie. De nieuwe visie zal de huidige visie gaan vervangen, maar 
dit betekent niet dat de inhoud van de huidige visie verloren gaat!   

Kernwaarden 
De kernwaarden voor ons kindcentrum en Wijzer in opvang & onderwijs zijn: 
Ondernemend 
Verbindend 
Oprecht 
 

4.2 Pedagogisch werkplan opvang 2019-2023 
In ons pedagogisch werkplan staat beschreven hoe de medewerkers uitvoering geven aan diverse 
wet- en regelgeving vanuit de Wet IKK en de pedagogische basisdoelen die zijn omschreven door 
ontwikkelingspsycholoog Marianne Riksen-Walraven. In dit werkplan is het belang van partnerschap 
met ouders omschreven en via welke methode kinderen gevolgd worden in de ontwikkeling. 
Het pedagogisch werkplan is geschreven voor elke opvanglocatie apart en is gebaseerd op het 
pedagogisch beleid van Wijzer in Opvang en Onderwijs. U kunt de werkplannen terugvinden op onze 
website, onder downloads – beleidsdocumenten. 
 

4.3 Schoolplan 2019-2023 
Het beleid voor onderwijs voor de komende schooljaren is beschreven in het Schoolplan 2019-2023 
en is goedgekeurd door MR en het bestuur. Het schoolplan is gedeponeerd bij de onderwijsinspectie. 
Het schoolplan is te vinden op onze website. 

 

Hoofdstuk 5: Kwaliteitsbeleid  
 

5.1 Kwaliteitszorg betreffende de teamleden en de directie 
Om de mening van onze medewerkers te horen worden bij ons de volgende instrumenten ingezet: 

 klassenbezoeken 

 collegiale consultatie 

 gesprekkencyclus (functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek, persoonlijk 
ontwikkelingsplan) 

 nascholing 

 medewerker tevredenheidpeiling 

 
 

5.2 Kwaliteitsbeleid kinderopvang 
De wet verplicht de kinderopvang te zorgen voor 
verantwoorde kinderopvang. Hieronder verstaat de wet: 
opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling 
van het kind in een veilige en gezonde omgeving. De houder 
is verantwoordelijk. De houder moet zorg dragen voor de 
veiligheid en gezondheid van de kinderen. Dit betekent – 
onder andere – dat de personen die werkzaam zijn bij een kinderdagverblijf of buitenschoolse 
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opvang in bezit moeten zijn van een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven volgens de Wet 
Justitiële gegevens (verklaring van goed gedrag, VOG). 
 
Het kindercentrum moet verder aantoonbaar aandacht besteden aan het aantal kinderen per 
leeftijdscategorie, de groepsgrootte en de opleidingseisen. De voertaal in het kinderdagverblijf en de 
buitenschoolse opvang moet in principe Nederlands zijn. Verder moet er in elk kindercentrum  een 
risico-inventarisatie zijn uitgevoerd. Informatie hierover is te verkrijgen via http://www.minszw.nl. 
 
Onze opvang is in het bezit van het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van Wijzer in Opvang. 
Hierin wordt beschreven en inzichtelijk gemaakt hoe we binnen onze organisatie omgaan met 
risicovolle situaties. Ook wordt in dit plan beschreven wat we doen om dit soort situaties te 
voorkomen. We vinden het belangrijk dat kinderen de wereld mogen ontdekken en dat ze bij ons 
leren om te gaan met de kleine risico’s die voorkomen op het kindcentrum. Het beleidsplan kunt u 
vinden op onze website.  
   
Wij bieden opvang aan kinderen in een veilige en gezonde omgeving door:  
• kinderen veilig te leren omgaan met kleinere risico’s;  
• kinderen af te schermen van grote risico’s door gezond te handelen;  
• kinderen uit te dagen de wereld te ontdekken en hen te prikkelen in hun ontwikkeling;  
• hygiënisch te handelen.  
  
Een levend beleidsdocument ontstaat door een cyclus van opstellen, implementeren, evalueren en 
actualiseren. Dat doen wij als volgt:   
• Samen met de medewerkers van de locaties brengen we de grote en kleine risico’s in kaart door 
middel van de Wijzer checklist. Er wordt een plan van aanpak gemaakt met aandachts- en 
verbeterpunten. Jaarlijks worden deze punten opnieuw getoetst en geëvalueerd en indien nodig 
wordt het beleid aangepast.  
•  Bij indiensttreding krijgt elke nieuwe medewerker informatie van de leidinggevende over ons 
veiligheids- en gezondheidsbeleid.  
• In de overlegstructuur van de locatie zijn veiligheid en gezondheid een vast onderwerp.  
• Ouders en medewerkers worden via de leidinggevende van de locatie op de hoogte gesteld van 
actuele zaken ten aanzien van het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Verder is het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid zowel inzichtelijk op de locatie als op de website van Wijzer: www.wijzer.nu.    
 
Elk kindercentrum of gastouderbureau is verplicht een oudercommissie opvang in te stellen. Onze 
oudercommissie opvang adviseert over tal van zaken, bijvoorbeeld het pedagogisch beleid, het 
beleid inzake veiligheid en gezondheid. Het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang mag 
alleen van het advies afwijken als schriftelijk en gemotiveerd wordt aangegeven dat het belang van 
de kinderopvang zich tegen het advies verzet.  
 
Ook is onze opvang in het bezit van een voedingsbeleid. Wij vinden het belangrijk dat kinderen 
gezond eten en dat zij gevarieerde voeding aangeboden krijgen. Kinderen moeten dagelijks de juiste 
voedingsstoffen in de juiste hoeveelheid binnenkrijgen in het belang van het gezond opgroeien van 
het kind. Omdat kinderen vaak hele dagen bij ons worden opgevangen is het belangrijk dat zij hier 
minstens net zo gezond eten als thuis. In dit voedingsbeleid staat beschreven hoe wij omgaan met 
voeding op het kinderdagverblijf en op de buitenschoolse opvang. Allereerst zal worden beschreven 
wat wij verstaan onder ‘gezond’. Daarna zal worden beschreven welke eetmomenten we hebben en 
wat de kinderen op die momenten te eten en te drinken aangeboden krijgen. Ook komen bijzondere 
omstandigheden die er kunnen zijn met betrekking tot de voeding op het kinderdagverblijf en de 
buitenschoolse opvang aan bod. Zo wordt onder andere beschreven hoe wij omgaan met voeding 
met betrekking tot feestdagen, traktaties, allergieën en diëten. 
 

http://www.minszw.nl/
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Het beleidsplan veiligheid en gezondheid en het voedingsbeleid kunt u vinden op onze website, 
onder downloads - beleidsplannen. 
 

5.3 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 gebruiken. Voor sommige kinderen 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. Door daar waar nodig is de uitkomst om te zetten in 

verbeteracties werken wij aan de kwaliteit van ons onderwijs. 

5.4 Kwaliteit van de leerlingenzorg binnen het onderwijs 
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 3 t/m 8 en een degelijk 
leerlingvolgsysteem. Voor rekenen, taal, lezen en de zaakvakken geschiedenis, aardrijkskunde en 
biologie gebruiken we tevens de methodegebonden toetsen. 

 

5.5 Kwaliteitszorg betreffende leerlingen binnen het onderwijs 
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 3 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 

 

5.6 Kwaliteitszorg en ouders 
De ouders worden benaderd d.m.v. gesprekken of d.m.v. enquêtes. Hiervoor gebruiken wij de 
volgende instrumenten: 

 de intakegesprekken 

 de groepsinformatieavond onderwijs aan het begin van elk schooljaar 

 de welbevindingsgesprekken en 10-minuten gesprekken 
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 de thematische ouderavond 

 de ouder-tevredenheidspeiling 

 

5.7 Eindopbrengsten onderwijs 
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:  2018-2019 2017-2018 2016-2017 

Gemiddelde standaardscore IKC Jan Ligthart 534,4 535,5 538,5 

Gemiddelde standaardscore landelijk 536,8 536,8 536,8 

 

 

 

Tabel 2: Verwijzingspercentage type voortgezet onderwijs 
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Hoofdstuk 6: Sociaal-emotioneel 
 

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

 

6.2 Gelijkwaardigheid 
Kinderen zijn niet gelijk. Niet in hun gedrag en niet in hun ontwikkeling. 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 instelling bij de kinderen vormt een wezenlijk onderdeel van de sfeer 
binnen ons kindcentrum. 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. 

 

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 met de kinderen van 2-12 jaar 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 het kindcentrum.  

Sociogram 
In de herfstperiode van elk schooljaar wordt door de leerlingen 
van groep 3 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 
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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. 
 

Veiligheidsmeting 
De onderbouw observeert en registreert sociaal en emotioneel 
welbevinden van de kinderen d.m.v. KIJK.  

Bij de groep 3 en 4 wordt er 2 x per jaar de veiligheidsmeting d.m.v. 
thermometers afgenomen. 
Bij de groep 5 t/m 8 wordt er 2 x per jaar de veiligheidsmeting d.m.v. 
WMKPO afgenomen: de vragenlijst ‘veiligheid leerlingen’. 

De groepen 3 t/m 8 gebruiken een rapportageformulier bij de 
veiligheidsmetingen. Na afname van de veiligheidsmeting wordt er 
een groepsvergadering gehouden en daarbij het rapportageformulier 
ingevuld.  Rond week 42 (oktober) wordt veiligheidsmeting 1 
afgenomen. Rond week 21 (mei) wordt veiligheidsmeting 2 
afgenomen. Na veiligheidsmeting 2 wordt het rapportageformulier 
wordt aangevuld, incl. ‘effect van de verbetering’.  

1 x per twee jaar worden de vragenlijst WMKPO veiligheid 
medewerkers en ouders ingevuld.  

 
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. 
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 zorg tot stand brengen. De zorg voor onze kinderen 
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valt onder eindverantwoording van de directeur en is binnen onze organisatie gedelegeerd aan twee 
intern begeleiders. 

Door nieuwe ontwikkelingen binnen de opvang en het onderwijs kregen de basisscholen en 
kindcentra 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 pedagogisch medewerkers en de leerkrachten m.b.t. de zorg. Door het kiezen van 
de juiste werkvormen en het hanteren van een professioneel groepsmanagement moet de 
pedagogisch medewerker en de leerkracht tijd vrij kunnen maken om kinderen zoveel mogelijk zorg 
op maat aan te bieden.  

In dit hoofdstuk vermelden wij op hoofdlijnen zaken met betrekking tot onze leerlingenzorg. Voor 
specifiekere, uitgebreidere informatie verwijzen wij u naar ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP). 
De SOP is ook te vinden op onze website. 

 

7.1 Voor het eerst naar de opvang 
Kinderen zijn bij ons in goede handen. We zorgen voor ze, maken plezier met ze en geven ze 
gedurende de dag de uitdaging en rust die ze nodig hebben. Van jonge baby tot stoere groep 8-
leerling, voor iedere leeftijdsgroep is er passende opvang. Onze medewerkers zijn experts als het 
gaat om de ontwikkeling van kinderen. Samen zorgen zij ervoor dat uw kind met plezier naar de 
opvang gaat en u met een gerust gevoel tijd kunt maken voor werk of studie. Onze 
opvanglocaties zijn 52 weken per jaar open van 07:30 tot 18:30 uur. Op de officiële Nederlandse 
feestdagen zijn we gesloten. 

Natuurlijk laten we u meegenieten van de belevenissen van uw kind(eren) bij de opvang, met het 
Ouderportaal en de OuderApp van Konnect. U kunt hier foto’s bekijken die op de groep van uw kind 
gemaakt zijn, het dagboekje lezen, dagen ruilen of doorgeven, berichten van medewerkers of de 
leidinggevende lezen en zelf ook berichten sturen en stukjes in het dagboekje schrijven. Dit kunt u 
doen op het moment dat het ú het beste uitkomt! Tijdens de overdracht kunnen we ons meer 
focussen op de ontwikkeling van het kind, doordat er via Konnect al het nodige gedeeld is met de 
ouders. 

7.2 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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7.3 De indeling van de kinderen in de groepen 1 t/m 8 
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 de kleutergroepen samen 
in twee á drie groepen 3. Ieder jaar wordt het maken van de 
groepsverdeling op dezelfde wijze aangepakt. 

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. 

 

7.4 De betrokkenen bij onze zorgvoorzieningen 
Binnen onze organisatie zijn de volgende personen en functies 
betrokken bij de kinderenzorg: 

 de leerkracht en/ of de pedagogisch medewerker  

 de intern begeleider 

 de onderwijsassistent 

 de directie 

 de collega’s van afdeling beleid van Wijzer in opvang & onderwijs, bijv. de pedagogisch coach 

 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 

 medewerkers vanuit clusteronderwijs, special basisonderwijs, speciaal onderwijs en andere 
expertise-instanties zoals Auris. 

 

7.5 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 onderbouw  
(0 – 7 jaar) werkt met het observatiesysteem KIJK!. 
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7.5 De signalering 
Vanaf het moment dat uw kind bij de opvang of bij onderwijs 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 pedagogisch medewerker of de leerkracht als eerste wanneer er iets in 

de ontwikkeling van het kind opvalt.  

 

Problemen worden waargenomen door: 

 de observaties in de groep (algemeen) 

 de resultaten van methodegebonden toetsen (vanaf groep 3) 

 de resultaten van de CITO-toetsen uit het leerlingvolgsysteem (vanaf groep 3) 

 de resultaten van de veiligheidsmeting, sociogram en/of KIJK 

 signalen van ouders en kinderen 

Bovenstaande betekent dat het kindcentrum de ontwikkelingen van een kind gedurende de hele 

periode volgt. Vanaf het moment dat het kind bij ons in het kindcentrum binnen komt tot het 

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

 

7.6 Cito 
Vanaf januari groep 3 treedt het CITO- leerlingvolgsysteem in werking. Daarnaast volgen wij de 
leerlingen ook op sociaal-emotioneel gebied (KIJK en veiligheidsmetingen). Al deze (toets)gegevens 
worden samen met de resultaten van de methodetoetsen gebruikt om een duidelijk beeld te krijgen 
van de ontwikkeling van ieder kind. Zo volgen wij de ontwikkeling van het kind en bieden - waar 
nodig - extra begeleiding. 

 

7.7 De beoordeling en behandeling 
Na de signaleringsfase volgt de beoordelingsfase. Het is van belang om de ontwikkeling van een kind 
goed te analyseren: 

 sluit het aanbod aan bij de behoefte van het kind? 

 in hoeverre is er sprake van een structurele (leer)achterstand of structurele 
gedragsproblemen, 

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

 krijgt het kind voldoende uitdaging? 

 In veel gevallen kan de pedagogisch medewerker of de leerkracht zelf een oplossing vinden 
en het probleem aanpakken. 
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Indien er bijzonderheden geconstateerd worden die niet in het didactisch plan of groepsplan 
opgenomen (kunnen) worden, maakt de pedagogisch medewerker of de leerkracht een individueel 
handelingsplan (op verzoek en met hulp van de intern begeleider) en voert het vervolgens uit. 

 

Specifiek voor het onderwijs: 
Na elke CITO-toets worden de resultaten van de leerlingen geanalyseerd en in een didactisch 
werkplanweergegeven. 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. 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 in het onderwijs 
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) Onderwijs dat past 
De intern begeleider kan, in overleg en met toestemming van ouders, een leerling bespreken met de 
medewerker van het samenwerkingsverband (SWV’er), die aan onze locatie verbonden is. Hij/zij kan 
meedenken, adviseren, spreken met het kind, observeren en in gesprek gaan met ouders. De intern 
begeleider (IB) en de SWV’er kunnen ook, met toestemming van ouders, besluiten het kind 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’er verbonden is aan de school, de 
gezinsspecialist, de jeugdverpleegkundige, de betreffende pedagogisch medewerker en/ of 
leerkracht en de ouders. Daarnaast kunnen externen uitgenodigd worden aan te sluiten bij dit 
overleg (denk aan ambulant begeleiders, remedial teachers, leerplichtambtenaar). 
 

Extra Aanbod Groep 
Leerlingen van groep 3 t/m 8 met behoefte aan extra uitdaging kunnen geplaatst worden in ‘de extra 
groep’. Tijdens deze bijeenkomsten / spreekmomenten, die buiten de groep plaatsvinden met de 
hoogbegaafdheidsspecialist, krijgen zij uitdagende opdrachten die zij vervolgens in de klas kunnen 
uitvoeren. Deze werkwijze maakt dat de ‘Extra Aanbod Groep’ geen elitaire groep is binnen de 
school. 
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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 Warme overdracht en het Onderwijskundig rapport (OKR) 
Bij de peuteropvang maken de peuters al kennis met de basisschool, omdat we in hetzelfde gebouw 

zitten en veel met elkaar samenwerken. We werken in de gehele onderbouw (0-7 jaar) met een 

gezamenlijk thema en doen we vaak gezamenlijk activiteiten . Als je kind 4 jaar is, zorgen we voor 

een warme overdracht naar de groepen 1/2. Wel zo vertrouwd voor jou en je kind. Bij de overgang 

van peuteropvang naar groep 1/2 wordt er tussen de pedagogisch medewerker en leerkracht een 

overdrachtsgesprek plaats, dit wordt ook wel de  ‘warme overdracht’ genoemd.  

 

Wanneer kinderen ons onderwijs 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. 

De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is een belangrijk moment in de 

schoolloopbaan van kinderen. Zowel de invoering van passend onderwijs als de nieuwe regelgeving 

rondom de overgang van primair naar voortgezet onderwijs vragen extra aandacht voor deze 

overgang. Naast het onderwijskundig rapport vindt er voor iedere leerling die de overstap maakt 

naar het voortgezet onderwijs, een ‘warme overdracht’ plaats. In het kader van de warme overdracht 

vinden leerlingenbesprekingen plaats tussen de scholen voor voortgezet onderwijs en de 

basisscholen. In dit gesprek staan vaak twee onderwerpen centraal: Speciale aspecten van de 

begeleiding die in de brugklas zouden moeten worden voortgezet en de beste keuze van de soort 

brugklas.  

 

 

 

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. 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 de gezinsspecialist op school werkzaam 
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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 medewerkers 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. 

Wanneer 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 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 7 
Alle kinderen in groep 7 worden door een jeugdverpleegkundige gewogen en gemeten. Zo kunnen 
we volgen of uw kind goed groeit en een gezond gewicht heeft. 

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. 

http://www.vooreenveiligthuis.nl/
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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 
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.  

Hoofdstuk 8: Ouders en het Kindcentrum 
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 kinderopvang (OR) 

 ouders in de activiteitencommissie (AC) 

http://www.cjgvlaardingen.nl/
http://www.janligthartvld.nl/
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 contact-ouders 

 ouders die participeren in schoolactiviteiten 

Door informatieverstrekking proberen we ook andere ouders betrokken te houden bij de 
ontwikkelingen binnen het kindcentrum. Niet iedereen kan immers zelf actief zijn. Een goed contact 
tussen ouders en het kindcentrum is noodzakelijk. Daardoor zijn de teamleden vaak beter in staat de 
kinderen te leren kennen en begrijpen. Door dit contact weten de ouders ook waar de teamleden 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 het kindcentrum en thuis is heel belangrijk. We informeren u niet alleen over 
alle belangrijke gebeurtenissen, 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 
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 

 

8.2 De ouderraad kinderopvang (OR) 
De ouderraad is het adviserende orgaan waarmee de zeggenschap van ouders op hoofdpunten van 
het beleid is geregeld. De samenstelling en werkwijze is vastgelegd in het huishoudelijk reglement. 
De ouderraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit.  

 

8.3 De activiteitencommissie (AC) 
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.  

mailto:h.maarleveld@zonnet.nl
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Een greep uit de activiteiten waarbij de ouderraad een actieve rol speelt: 

 Schoolfotograaf 

 Sinterklaas-, Kerst- en Paasfeest 

 Nieuwjaarshappening 

 Verwendag (onderbouw) 

 Schoolreis (groepen 3-6)  

 Survivaldag (groep 7) 

 Projectweken 

 Avondvierdaagse 

 Decoreren schoolgebouwen 

 

8.4 Oudernieuwsbrief 
Tweewekelijks komt er een oudernieuwsbrief uit. De oudernieuwsbrief wordt verstuurd via de 
ouderapp (Konnect en Basisschoolapp) en op de schoolwebsite geplaatst, dus niet meer op papier aan 
ouders overhandigd.  

 

8.5 Informatieavonden onderwijs 
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. 

 

8.6 Rapporten en oudergesprekkencyclus 
Aan het begin van het schooljaar vinden er welbevindingsgesprekken met ouders plaats. Bij de 
opvang gebeurt dit middels mentorgesprekken. Deze mentorgesprekken vinden gedurende het 
kalenderjaar plaats. 
Het welbevindengesprek ofwel mentorgesprek 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.  

Tweemaal per jaar wordt u via een 10 minutengesprek geïnformeerd over de voortgang van uw kind. 
Dit gebeurt rond februari en rond juli. Tijdens deze gesprekken wordt de ontwikkeling van uw kind 
besproken. Vanaf groep 1 krijgen de kinderen een rapport. Binnen een bepaalde termijn moet het 
rapport weer op school worden ingeleverd. In de 10 minutengesprekken worden de gegevens uit 
KIJK! besproken of het rapport besproken en kunt u eventueel schriften en werkboeken van uw 
kind(eren) bekijken. 

 

8.7 Extra oudergesprekken 
Ook buiten de 10 minuten gesprekken om is het mogelijk informatie over uw 
kind te ontvangen. U kunt zelf contact opnemen met de pedagogisch 
medewerker of de leerkracht indien u een gesprek wilt plannen. Het komt 
ook voor dat het initiatief van een extra gesprek vanuit het kindcentrum 
komt.  
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8.8 Konnect, Basisschool Apps en Parnassys ouderportaal  
Om de communicatie snel en laagdrempeling te houden communiceren wij met ouders over alle 
aspecten van het kindcentrum via een app. De afstand tussen ouder en het kindcentrum wordt zo 
kleiner. Voor opvang en onderwijs gebruiken wij twee verschillende apps. Dit omdat de 
mogelijkheden per vakgebied anders dient te zijn. De behoeftes qua mogelijkheden liggen bij opvang 
anders dan bij onderwijs. Alle apps zijn AVG proof. Het is dan ook van belang dat u de juiste app 
download. Bent u niet in het bezit van een smartphone, geen probleem, de communicatiemiddelen 
werken ook via een computerwebsite! 

Konnect 
Bij onze opvang worden ouders op de hoogte gehouden over nieuwe ontwikkelingen door middel 
van Konnect. Je kunt hierbij denken aan een melding wanneer er nieuwe foto’s van uw kind geplaatst 
zijn of een dagverslag aan het einde van een dagopvang. Ook kunnen ouders een (herinnerings) 
bericht krijgen voor het invullen van de vakantieplanning of activiteiten. Hierdoor creëren we steeds 
opnieuw nieuwe contactmoment met ouders, denk aan extra dagen aanvragen, vakantieplanning 
uitvragen, ruildagen, inzien van facturen, jaaropgaven etc. 

 
Bassisschool Apps 
Bij het onderwijs verloopt de communicatie over nieuwe ontwikkelingen via Bassisschool Apps.  

 
Het Ouderportaal 
Het Ouderportaal is voor alle ouders van de leerlingen 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.  

 

8.9 Informatievoorziening voor gescheiden ouders 
Over dit onderwerp bereiken ons regelmatig vragen. Beide natuurlijke ouders hebben recht 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 het 
kindcentrum 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 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. 
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We hopen dat u, na het lezen van deze informatiegids, enthousiast bent geworden over IKC Jan 

Ligthart! Mocht u naar aanleiding van de Wijzer nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact 

opnemen met één van de locaties. 

 

 


