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Voorwoord  
Op Jenaplan IKC Donatushof bieden we, in       

een doorgaande lijn, opvang en onderwijs      

aan kinderen van 0 tot 13 jaar. We        

verwelkomen iedere dag zo’n 380 kinderen      

en hun ouders. Zij vinden wandelend of       

fietsend, in de kinderwagen of in de buggy,        

de weg naar de twee locaties van ons        

kindcentrum. Vaak komen ze samen met hun       

ouders, verzorgers, opa’s, oma’s, oppas of      

met de buren; soms komen ze zelfstandig.       

Alle kinderen zijn van harte welkom om te        

komen spelen, leren en ontdekken. 

  

Op maandag 29 augustus 2016 openden de       

deuren van Jenaplan Integraal Kindcentrum     

Donatushof. Het bouwen aan een     

kindcentrum is een prachtige uitdaging.     

Opvang en onderwijs gaan hand in hand. We        

zijn één organisatie, we hebben één visie. Dat        

zal de komende jaren steeds sterker      

ontwikkeld worden en daarmee ook steeds      

zichtbaarder zijn.  

 

Deze gids is geschreven voor ouders,      

verzorgers en alle geïnteresseerden in ons      

Integraal Kindcentrum (IKC). We informeren     

hiermee de ouders/verzorgers van kinderen     

die al naar ons IKC gaan. Aan hen leggen we          

verantwoording af over onze manier van      

werken en de resultaten die we op       

Donatushof behalen. Voor ouders die     

geïnteresseerd zijn in ons IKC, is het een        

document om kennis met ons te maken. Zo        

kan de gids helpen bij het maken van een         

verantwoorde keuze voor opvang en     

onderwijs.  

 

We schetsen een beeld, u kunt lezen waar        

wij voor staan. Het is een kijkje in onze         

pedagogische keuken, wij leggen uit hoe we       

het Jenaplanconcept inzetten om kwalitatief     

goed onderwijs en goede opvang te      

realiseren.  

 

 

 

Vanaf schooljaar 2019-2020 is de wereld      

geconfronteerd met corona. Ook in     

schooljaar 2020-2021 zullen er corona     

maatregelen zijn waar wij rekening mee      

dienen te houden. Dit kan effect hebben op        

wat in deze schoolgids verwoord staat. Als       

dat het geval is, zullen ouders via andere        

kanalen hierover geïnformeerd worden.  

 

Een deel van de gids heeft betrekking op de         

basisschool. Het bevat een overzicht van de       

verbeterpunten voor het komende    

schooljaar en een evaluatie van het      

afgelopen schooljaar.  

 

Deze gids bevat uiteraard ook veel praktische       

informatie over tal van onderwerpen en kan       

daarom als naslagwerk gebruikt worden. Op      

veel van uw vragen zal een antwoord worden        

gegeven, maar vanzelfsprekend kunt u ook      

altijd terecht bij de stamgroepleiders, de      

pedagogisch medewerkers of de in deze gids       

genoemde contactpersonen. 

 

 In deze gids spreken we steeds over  

❏ ouders, waarmee we alle    

volwassenen bedoelen die de zorg     

voor kinderen hebben;  

❏ stamgroepleiders, waarmee we alle    

leerkrachten (m/v) bedoelen;  

❏ pedagogisch medewerkers, waarmee   

we alle medewerkers (m/v) in de      

opvang bedoelen;  

❏ onderwijsassistenten, waarmee we   

alle volwassenen die pedagogisch    

didactische ondersteuning geven aan    

groepjes leerlingen, individuele   

leerlingen en extra handen bieden in      

de stamgroep.  
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Deze schoolgids verschijnt in de loop van       

schooljaar 2020 - 2021. Aanvullende infor-      

matie krijgt u via de nieuwsbrieven. Zowel de        

gids als de nieuwsbrieven zijn te vinden op        

www.donatushof.nl. We hopen dat deze gids      

bijdraagt aan een goed contact tussen school       

en gezin. Mocht u bepaalde informatie nog       

missen, laat het aan ons weten.  

 

Team Jenaplan IKC Donatushof 

 

 

1. Ons IKC: wie zijn wij?  
 

1.1 Naam, adres, telefoon, e-mail,  

website Jenaplan IKC Donatushof 
 

Locatie Flierenhofstraat 

Flierenhofstraat 34  

6681 BZ Bemmel  

Tel. 0481-461827 

 

Locatie Dr Hoijngstraat  

Dr Hoijngstraat 5  

6681 XL Bemmel  

Tel. 0481-464694 

 

Correspondentieadres:  

Postbus 72,  

6680 AB Bemmel 

 

e-mail: donatushof@delinge.nl  

website: www.donatushof.nl 

 

1.2 Naam en logo 
Ons IKC heeft twee locaties, genoemd naar       

de straten waar de locatie is gehuisvest:       

locatie Flierenhofstraat en locatie Dr.     

Hoijngstraat.  

 

Het kinderdagverblijf, de peutergroep, de     

BSO, twee stamgroepen 1,2 en drie      

stamgroepen 3,4 van de basisschool zijn      

gehuisvest op de locatie Dr. Hoijngstraat. 

Op locatie Flierenhofstraat zijn 4     

stamgroepen 5,6, 4 stamgroepen 7,8 van      

de basisschool en de Plusgroep gehuisvest.      

De naschoolse activiteiten vinden hier     

plaats. 

 

In ons IKC is samenwerking tussen kinderen       

van alle leeftijden, stamgroepleiders,    

pedagogisch medewerkers en ouders erg     

belangrijk. We zorgen voor ontmoeting op de       

eigen locatie en tussen beide locaties tijdens       

momenten van spel, werk, gesprek en      

viering. 

 

Het logo van Jenaplan IKC Donatushof laat de        

ontwikkeling van een kind in een kleurrijke       

omgeving zien. Sommige kinderen zullen een      

fase overslaan, anderen zullen een zijstap      

maken. We werken eraan om ieder kind in        

de golfbeweging mee te nemen, zodat het       

zelfverzekerd de stap naar het voortgezet      

onderwijs kan zetten.  

 

Op Jenaplan IKC Donatushof werken we      

volgens het Jenaplanconcept. Hieronder kunt     

u lezen hoe wij het Jenaplanonderwijs      

vormgeven. Wilt u meer informatie over het       

Jenaplanonderwijs? Kijk dan op www.     

jenaplan.nl.  

 

Op www.donatushof.nl vindt u school-     

specifieke informatie. Informatie over    

actuele zaken in de Jenaplanscholen vindt u       

in het tijdschrift Mensenkinderen. Dit     

tijdschrift ligt - samen met andere      

achtergrondliteratuur - ter inzage in de      

tijdschriftenkast in de personeelskamer.  

 

Ons IKC is aangesloten bij de Nederlandse       

Jenaplanvereniging. Deze vereniging   

behartigt de belangen van alle Nederlandse      

Jenaplanscholen en legt contacten tussen de      

scholen. Ruim 300 Jenaplanscholen zijn bij      

deze vereniging aangesloten. Met de scholen      
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in de regio Nijmegen vindt er directieoverleg       

plaats en er zijn regelmatig studiedagen om       

nieuwe ontwikkelingen in het Jenaplan-     

onderwijs met elkaar te bespreken. Jaarlijks      

wordt door een aantal teamleden deze      

landelijke studiedag bezocht. 

 

Vanaf april 2012 is de Nederlandse Jenaplan- 

vereniging (NJPV) ertoe overgegaan Jenaplan 

scholen het label ‘Erkende Jenaplanschool’     

toe te kennen. We zijn er trots op dat         

Donatushof die erkenning in 2012 gekregen      

heeft en nog steeds heeft. Via visitaties       

vanuit de NJPV worden jenaplanscholen     

jaarlijks getoetst teneinde deze erkenning te      

behouden. 

Als team van Jenaplan IKC Donatushof,      

stellen wij ons de taak kinderen uit te dagen         

om samen actief te leren in een veilige        

omgeving en stil te staan bij de wereld om         

ons heen.  

 

1.3 IKC beschrijving 
IKC Donatushof is een Jenaplan IKC. We       

geven het IKC vorm vanuit de Jenaplan-kijk       

op de ontwikkeling van kinderen. Jenaplan      

IKC Donatushof is een plek waar kinderen       

zich stap voor stap kunnen ontwikkelen tot       

authentieke, nieuwsgierige en autonome    

mensen. Kinderen die zelfvertrouwen    

hebben en in zichzelf geloven. In een veilig        

leef- en leerklimaat mag ieder kind zijn wie        

het is. Door samen zijn en samenwerken       

leren kinderen over zichzelf en van      

onderlinge verschillen. De belangrijkste    

uitgangspunten van een Jenaplanschool zijn     

vastgelegd in twaalf kernkwaliteiten. Deze     

kernkwaliteiten helpen ons bij de inrichting      

van ons onderwijs.  

 

Identiteit 

De identiteit van het IKC is katholiek. Door de         

katholieke identiteit nemen we een plaats in       

binnen de joods-christelijke levensover-    

tuiging; door het Jenaplanconcept dragen we      

zorg voor het gedachtegoed van Peter      

Petersen.  

In beide tradities staat voorop dat kinderen       

respect leren opbrengen voor de wereld om       

hen heen. Respect voor de mensen, de       

natuur en de dingen die je omringen. Dat        

houdt tevens in dat kinderen moeten leren       

ruimte te geven aan anders-zijn, aan      

elementen die anders zijn dan die zijzelf       

kennen. In onze visie kan dat laatste       

plaatsvinden als er voldoende ruimte is voor       

ieder individu, want pas als er voldoende       

ruimte en veiligheid is om jezelf te zijn, kun         

je die ruimte opbrengen voor een ander.       

Dergelijke stappen in de ontwikkeling van      

kinderen zijn niet vanzelfsprekend. Het is aan       

ons hen daarin te begeleiden en hiervoor in        

de stamgroep gericht tijd vrij te maken. De        

Jenaplanprincipes helpen ons hieraan vorm     

te geven, in het bijzonder het eerste en het         

derde basisprincipe 

❏ Ieder mens is uniek; zo is er maar        

één. Daarom heeft ieder kind en elke       

volwassene een onvervangbare   

waarde.  

❏ Elk mens heeft voor het ontwikkelen      

van een eigen identiteit persoonlijke     

relaties nodig: met andere mensen,     

met de zintuiglijk waarneembare    

werkelijkheid van natuur en cultuur     

en met de niet-zintuiglijke waar- 

neembare werkelijkheid. 

Voor meer informatie over Jenaplan en de       

basisprincipes verwijzen wij naar    

https://www.jenaplan.nl/nl/jenaplan/wat-is-j

enaplan 

 

Ook de christelijke tradities, bijvoorbeeld ten      

tijde van Kerstmis en Pasen, helpen de       

kinderen stil te staan bij al die grote woorden         

die hierboven genoemd zijn, zoals ‘uniek’,      

‘onvervangbare waarde’, ‘identiteit’,   

‘persoonlijke relaties’, ‘(niet-) zintuiglijke    

waarneembare werkelijkheid’ en een begin     

te maken met de eigen invulling van die        

begrippen.   
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Organisatie van de stamgroep  

Zowel de baby- en peutergroepen als de       

stamgroepen op de basisschool zijn     

heterogeen van samenstelling. Een groep     

bestaat uit kinderen van verschillende     

leeftijden. Zoals in de ‘echte wereld’ ervaren       

de kinderen wat het betekent een jongere in        

een groep te zijn en later tot de ouderen te          

behoren. Die verschillende posities doen een      

beroep op verschillende vaardigheden, zoals     

samenwerken, hulp vragen en bieden,     

luisteren naar en verantwoordelijkheid    

nemen voor elkaar. De stamgroep is de       

omgeving waarin het kind speelt, leert, werkt       

en leeft.  

Binnen de stamgroep op de basisschool      

kennen we de tafelgroepen. Dit zijn groepjes       

van 4 à 5 kinderen. De tafelgroep wordt uit         

kinderen van verschillende leeftijden    

samengesteld. Het verschil in leeftijd zorgt      

voor een gevarieerde inbreng waarbij elkaar      

helpen en leren van elkaar belangrijk zijn.  

De stamgroepleiders sturen, leiden en     

begeleiden het leer- en ontwikkelingsproces.  

 

In ons IKC is samenwerking tussen kinderen       

van alle leeftijden, stamgroepleiders,    

pedagogisch medewerkers en ouders erg     

belangrijk. We zorgen voor ontmoeting op de       

eigen locatie en tussen beide locaties tijdens       

momenten van spel, werk, gesprek en      

viering. 

 

Ruimte en tijd  

De ruimte waarin kinderen werken is      

belangrijk. De (klas)lokalen van de     

peutergroep en de basisschool zijn zo      

ingericht dat kinderen zich er veilig en       

vertrouwd voelen. Het werk van kinderen      

staat er centraal. Tijdens een project is de        

kijktafel een bron van ervaring over het       

nieuwe onderwerp. 

 

Op diverse plaatsen in de gangen en in de         

aula zijn werkplekken. Hier kunnen kinderen      

zelfstandig aan opdrachten werken.  

 

Het weekrooster van een Jenaplanschool is      

een ritmisch weekplan. Hierbij wordt gezorgd      

voor een afwisseling tussen soorten     

activiteiten, inspanning en ontspanning en     

tussen groepswerk en individueel werk. Het      

is belangrijk dat kinderen leren omgaan met       

de tijd. De structuur van het dagritme helpt        

hen daarbij. Om hierin te groeien leren we        

kinderen doelgericht plannen en handelen,     

zodat elk kind een evenwicht vindt tussen       

inspanning en ontspanning. Door het     

onderwijs in vier basisactiviteiten (gesprek,     

spel, werk en viering) te verdelen komen we        

hieraan tegemoet. 

 

De vier basisactiviteiten  

De grondlegger van het Jenaplanonderwijs,     

Peter Petersen, onderscheidde vier    

ontmoetingsvormen. Waar mensen elkaar    

ontmoeten, vindt gesprek, spel, werk en/of      

viering plaats. Die vier ontmoetingsvormen     

worden ook wel de pijlers of de       

basisactiviteiten van het Jenaplanonderwijs    

genoemd. Wij geven deze basisactiviteiten     

vorm binnen ons gehele IKC.  

 

Gesprek  

Het kind wordt in een sprekende wereld       

geboren, de taal van anderen roept op tot        

activiteit. Het gesprek vindt o.a. plaats in       

kringsituaties. Door met elkaar te praten      

leren we verwoorden waar we mee bezig       

zijn, leren we naar anderen te luisteren. Door        

samen over een onderwerp te praten, leren       

we een mening te vormen, ontdekken we       

gaandeweg de wereld.  

 

Een kringgesprek heeft vooral kans van      

slagen als het onderwerp binnen de      

leefwereld van kinderen valt. Dan is er       

sprake van wezenlijke betrokkenheid en daar      

gaat het om. We kennen een open- en een         

gesloten kringgesprek. Tijdens een open     

kringgesprek is het onderwerp van tevoren      

niet vastgelegd (bv. week/dagopening). Wel     
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kan tijdens de weekopening een groepje      

kinderen iets presenteren dat ze in de       

afgelopen week hebben voorbereid en wat in       

de komende week in de actualiteit staat. In        

een gesloten kringgesprek staat het     

onderwerp vast. Voorbeelden hiervan zijn:     

kijk- en vertelkring, verslagkring,    

nieuwskring, fotokring, gedichtenkring,   

leeskring. 

 

Spel  

Kinderen die eindeloos herhalen en zichzelf      

proberen te verbeteren bij het touwtje      

springen en kinderen die zich proberen in te        

leven in een drama-activiteit, zijn aan het       

spelen. Het eerste is vrij spel, het laatste is         

een geleide onderwijsactiviteit. De    

overeenkomst is dat kinderen bij deze      

activiteiten leren met hun hele lijf. Bij spel        

speelt een belangrijke rol: de bouw- en       

poppenhoek, poppenkastspel, dramatische   

expressie, buitenspel, bewegingsonderwijs,   

gezelschapsspelen e.d. Door spel wordt in      

zowel peutergroep als onder-, midden- als      

bovenbouw geleerd.  

 

Werk  

Werk is de basisactiviteit waar kinderen zich       

het meeste mee bezig houden. Inhoudelijk      

bestaat het werk bijvoorbeeld uit omgaan      

met ontwikkelingsmateriaal, Nederlandse   

taal, Engelse taal, rekenen, wereldoriëntatie.     

Veel werk gebeurt in de blokperiode, het       

moment waarop kinderen zelfstandig aan     

het werk gaan. In overleg met de       

stamgroepleider hebben de kinderen    

bepaald wat ze gaan doen, hoe ze dat gaan         

doen en met wie ze samenwerken. Ze       

kunnen dan alleen of samen bezig zijn met        

het verfijnen van de motoriek, het omgaan       

met ontwikkelingsmateriaal, het maken van     

oefeningen op het gebied van o.a. schrijven,       

taal, spelling en rekenen, het schrijven en       

illustreren van eigen teksten in de vorm van        

een verslag over een zelfgekozen onderwerp      

of in de vorm van creatief schrijven (stellen),        

het voorbereiden van vieringen en kringen      

(o.a. leeskring, toneel), het werken aan een       

creatieve opdracht. 

 

De activiteiten waaruit kinderen een keuze      

kunnen maken, verschillen per bouw.     

Doordat in de blokperiode het zelfstandig      

werken bevorderd wordt, kan de stam-      

groepleider tijd besteden aan het geven van       

instructie aan kleine(re) groepen kinderen en      

aan individuele hulp. 

  

In de tweejarige stamgroep waarin kinderen      

vanuit 2 leerjaren bij elkaar zitten (groep 1-2,        

3-4, 5-6 en 7-8), geven we alle vakken bin-         

nen de stamgroep. Voor groep 3 t/m 8 geldt         

dat voor de pijler werk in beeld wordt        

gebracht welke vakgebieden stamgroep    

breed kunnen worden aan- geboden en op       

welke manier. Ook wordt in beeld gebracht       

voor welke vakgebieden het wenselijk is deze       

in zijn geheel of deels per jaargroep aan te         

bieden.  

Het kijken vanuit doorgaande leerlijnen krijgt      

nadrukkelijk een plek. Er wordt gekeken      

welke methodiek/methode het beste aan-     

sluit om de onderwijsinhoud vorm te geven. 

 

Viering  

Vieringen zijn een manier om kinderen zich       

thuis te laten voelen in de groep en in de          

school. We beleven hoe goed het is samen te         

zijn, in de peutergroep, stamgroep en in het        

IKC. Het vieren komt o.a. tot uitdrukking in        

weekopeningen, weeksluitingen, verjaarda-   

gen en de vaste jaarfeesten zoals Sinterklaas,       

Kerst- en paasviering. ‘Er is iets te vieren’        

betekent niet hetzelfde als ‘we gaan een       

feestje bouwen’. We staan als stamgroep of       

als hele school samen stil bij een gebeur-        

tenis, onderwerp of feest door middel van       

zang en muziek, woord en gebaar, beweging       

en dans. Het vieren werpt duidelijk vruchten       

af: kinderen leren om te durven optreden,       

het ontwikkelt hun fantasie en creativiteit,      

het brengt hen gevoel bij voor stijl, mooie        
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dingen, ontroering en humor. Een viering is       

een weerspiegeling van wat zich binnen de       

groepen afspeelt en het zorgt voor een       

hechte onderlinge band.  

 

Het jonge kind  

We dagen jonge kinderen uit zich breed te        

ontwikkelen. In gesprek, spel, werk en      

viering worden alle belangrijke    

ontwikkelingsgebie- den vanuit de    

Jenaplanvisie gestimuleerd. Het uitgangspunt    

is dat het onderwijs gegeven wordt vanuit de        

kinderen zelf en juist de sterke punten in de         

ontwikkeling van kinderen stimuleert.    

Kinderen moeten zoveel mogelijk kansen     

krijgen zich te uiten. Er wordt wel eens        

gezegd dat een kind honderd talen heeft…       

Het onderwijs is erop gericht dat een kind die         

honderd talen ook kan en leert gebruiken.       

Goede communicatie zorgt ervoor dat een      

kind veel meer van de wereld leert. Een van         

de pijlers is thematisch onderwijs, waarbij de       

thema’s door de kinderen zelf worden      

aangedragen en hun creatieve vorming die      

daar inhoudelijk op aansluit. Werken aan      

uitdagend onderwijs is een belangrijke     

opdracht. Kinderen krijgen op school de      

ruimte om ontdekkend en experimenterend     

hun mogelijkheden te ontplooien. Het is aan       

de stamgroepleiders binnen dit dynamische     

proces de onderbouw stof aan te bieden. 

 

1.4  Bestuursvorm en 

organisatiestructuur  
Ons IKC valt onder Stichting Voorschools en       

Primair Onderwijs (SVPO) De Linge. De Linge       

biedt opvang en onderwijs aan kinderen van       

0 tot 13 jaar in de gemeente Lingewaard.        

Binnen de stichting vallen kinderdag-     

verblijven, basisscholen, integrale kindcentra    

(IKC’s) en een basisschool voor Speciaal      

Basisonderwijs. Onze scholen werken vanuit     

verschillende onderwijsconcepten zoals   

Dalton, Jenaplan en leerstofjaarklassen-    

systemen. Samen zetten we een doorgaande      

leerlijn van 0 tot 13 jaar neer en bieden we          

verzorging, opvang en educatie vanuit één      

organisatie en visie. Het bestuur van de       

stichting is opgedragen aan de directeur-      

bestuurder onder toezicht van de Raad van       

Toezicht. 

 

Inhoudelijk zijn er grote overeenkomsten     

tussen de opvang en educatie op onze       

locaties. We streven naar een doorgaande      

lijn tussen opvang en onderwijs, omdat dit in        

het belang van het kind is. Maar in wet- en          

regelgeving zijn er verschillen tussen opvang      

en onderwijs. Er is een eigen CAO, de        

financiën zijn strikt gescheiden, de mede-      

zeggenschap is verschillend geregeld en er      

zijn verschillende verantwoordingspartners. 

 

 

2 Waar staan wij voor?  
 

2.1 Strategisch beleidsplan De    

Linge  
De Linge staat voor kwaliteit en voor       

samen:  

samen leren met onderlinge verschillen 

 

Onze kinderen leren in samenhang op basis       

van een doorgaande ontwikkellijn 0-13 jaar 

 

Voor ons zijn het onderwijs, de      

opvoedkundige aanpak en de opvang van      

kwaliteit als elk kind leert in samenhang. Dit        

vraagt om een duidelijke doorgaande     

ontwikkellijn met een integraal aanbod van      

onderwijs, opvoeding en opvang. En     

daarnaast is er ruimte voor de individuele       

behoeften van elk kind. De kinderen van De        

Linge volgen zo hun eigen ononderbroken      

ontwikkellijn. 
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Onze kinderen ontwikkelen een actieve en      

positief-kritische grondhouding 

 

Wij geloven dat de wereld vraagt om actieve        

en positief-kritische wereldburgers. Door    

onze kinderen deze grondhouding mee te      

geven, zijn we ervan overtuigd dat ze met        

zelfvertrouwen de stap naar het voortgezet      

onderwijs zetten. Op onze scholen en IKC’s       

ontwikkelen ze een breed palet aan      

vaardigheden en talenten. Dit bereiken ze      

door samen te werken met alle kinderen van        

hun school of IKC en met mensen binnen en         

buiten de organisatie. Ze leren van en met        

elkaar. Daarnaast ontwikkelen ze een breed      

wereldbeeld. Ze worden zich bewust van de       

diversiteit aan mensen en culturen. Ons      

hoogste goed is dat de kinderen van De Linge         

hun (basis)kennis, vaardigheden en talenten     

inzetten in verschillende contexten. En dat ze       

hun brede wereldbeeld benutten bij het      

zetten van de eerste stappen als zelfstandige       

en positief-kritische burger in de     

maatschappij. 

 

Onze medewerkers werken in een     

professionele leergemeenschap op zowel    

school-/IKC-niveau als stichtingniveau 

 

Medewerkers van De Linge werken cyclisch      

en gezamenlijk aan het continu verbeteren      

van het opvoedkundig en didactisch aanbod.      

Op zowel school-/IKC-niveau als stichtings-     

niveau. Door met en van elkaar te leren        

werken we ononderbroken aan onze eigen      

professionele ontwikkeling. Het is een     

continu proces van het maken en uitvoeren       

van plannen. En het evalueren en bijstellen       

ervan. Altijd gericht op het verder verbeteren       

van onze scholen en IKC’s. Daarbij werken       

we binnen stichting als één team en       

benutten we elkaars expertises.  

 

 

 

 

2.2 Wat betekent dat voor     

Donatushof?  
Om zicht te hebben en te houden op        

verbeteringen binnen ons IKC maken we      

plannen. Ieder plan beschrijft het waarom,      

het hoe en het wat. Wat we willen bereiken         

en hoe we dat aanpakken.  

 

Onderdeel Onderwijs  

Iedere school is verplicht een schoolplan te       

maken dat bedoeld is ter verantwoording      

aan teamleden, bestuur, onderwijsinspectie    

en andere betrokkenen bij onze school. We       

staan aan het begin van beleidsperiode      

2020-2024. Het traject om te komen tot het        

schoolplan heeft op ieder IKC/iedere school      

van De Linge op schoolniveau plaats-      

gevonden. De schoolplannen van de diverse      

Linge-IKC/scholen vormen vervolgens de    

basis voor het strategisch beleidsplan op      

bestuursniveau. 

In het schoolplan beschrijven we wat we de        

komende vier jaren willen doen en      

aanpakken om ons verder te ontwikkelen als       

Jenaplan IKC waarin de afdelingen opvang en       

onderwijs in gezamenlijkheid een    

doorgaande lijn neerzetten van 0-13 jaar.      

Een doorgaande lijn in jenaplanvisie en      

pedagogisch-didactische aanpak. Het laat    

zien hoe we invulling geven aan een aantal        

wettelijke opdrachten en eigen ambities met      

betrekking tot opvang en onderwijs. Het is       

een levend plan waarin we onze      

ontwikkeldoelen verwoorden en piketpalen    

slaan. Piketpalen die ons helpen focussen. Zij       

geven aan waar we over vier jaar willen        

staan en bakenen de 'speelruimte' af      

waarbinnen wij ons de komende jaren verder       

ontwikkelen. Daarbinnen zal gaandeweg het     

pad ontstaan, soms recht, soms meanderend      

en in ieder geval mee bewegend met de        

ontwikkelingen binnen de samenleving en     

het onderwijs.  
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Het schoolplan bestaat uit drie delen.  

 

Deel 1 beschrijft het onderwijskundig beleid,      

het personeelsbeleid en het beleid ten      

aanzien van aanvaarding van bepaalde     

materiële bijdragen. 

 

Deel 2 beschrijft het kwaliteitsbeleid. In dit       

beleid laten we zien hoe we als IKC zicht         

houden op de inhoud, de aanpak en de        

resultaten van het onderwijs. Dit doen we       

met behulp van kwaliteitsinstrumenten zoals     

het leerlingvolgsysteem, kwaliteitskaarten,   

tevredenheidsonderzoeken, lesobservaties  

en audits. Aan de hand van deze       

instrumenten stellen we waar nodig     

verbetermaatregelen vast. Als spoorboekje    

voor onze evaluaties gebruiken wij een      

kwaliteitskalender. Hierin plannen wij de     

evaluaties van de doelen en benoemen we       

de manier waarop dat gebeurt. Een      

kwaliteitskalender is het equivalent van de      

toetskalender in de groepen. 

 

Deel 3 is het schooljaarplan. 

In dit deel beschrijven we de concrete       

uitwerking van plannen om de kwaliteit van       

het onderwijs te borgen, te vernieuwen of te        

verbeteren. Om het schoolplan levend te      

houden, actualiseren we jaarlijks het     

schooljaarplan dat beschreven is in     

Schoolmonitor. 

 

In het schoolplan staan onze ambities      

centraal en visie op onderwijskwaliteit. Het      

doel van het schoolplan is dat het bestuur en         

de school laten zien:  

❏ wat de school zelf aan     

kwaliteitseisen stelt (eigen aspecten    

van kwaliteit) en  

❏ hoe de school wil voldoen aan de       

basiskwaliteit.  

 

De eisen voor de basiskwaliteit zijn de       

wettelijke minimumeisen waaraan elke    

school/IKC moet voldoen. In ons schoolplan      

voor de beleidsperiode 2020-2024 wordt het      

meerschools beleid naar specifiek beleid     

voor Donatushof vertaald. Hierin zijn de      

doelen uitgewerkt en de resultaten die we       

als school willen bereiken.  

Het schoolplan wordt vastgesteld met     

instemming van de oudergeleding onderwijs     

van de IKC-raad (medezeggenschapsraad). 

 

Onderdeel Opvang  

Onze uitwerking voor de opvang staat in het        

pedagogisch beleidsplan. Dit is een concrete      

uitwerking van de vier bekende pedago-      

gische doelen voor de kinderopvang (emo-      

tionele veiligheid, het ontwikkelen van per-      

soonlijke en sociale competenties en het      

eigen maken van normen en waarden, de       

cultuur van een samenleving). Dit doen we       

voor de verschillende vormen van opvang:      

dagopvang, peuterspeelzaalwerk en bso 4-12     

jaar. Hierbij houden we rekening met de       

ontwikkelingsfase van de kinderen.  

 

Voor de GGD is het pedagogisch beleidsplan       

de basis voor het toezicht.  

 

2.3   Jaarplan 2020 - 2021: Waar 

gaan we dit jaar aan werken?  

Ieder schooljaar realiseren we een stukje van       

onze doelen. In het jaarplan is vastgelegd       

met welke ontwikkelthema’s we in het      

schooljaar 2020 - 2021 aan de slag gaan.  

 

Visie-ontwikkeling  

- Uitwerking jenaplanconcept in een    

aangepaste organisatie 

In schooljaar 2019-2020 is besloten tot een       

organisatiewijziging welke in schooljaar    

2020-2021 is ingegaan. Na diverse argumen-      

ten voor en tegen te hebben gewogen, heeft        

het team er - met instemming van de        

IKC-raad - voor gekozen om voortaan onder-       

wijs te verzorgen in 2-jarige stamgroepen.      

Wij zijn ervan overtuigd dat wij het jenaplan-        

concept in een 2-jarige stamgroep het meest       
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krachtig kunnen neerzetten en de kwaliteit      

van het onderwijs het beste kunnen      

waarborgen.  

Gedurende dit schooljaar werken we het      

jenaplanonderwijs in de 2-jarige stamgroep     

steeds verder uit. Een vertrekpunt hierbij is,       

dat we ook in de 2-jarige stamgroep het        

onderwijs zo organiseren dat er aandacht is       

voor de verschillende rollen - jongste,      

middelste, oudste - die kinderen aan kunnen       

nemen binnen de stamgroep. Op deze      

manier spelen en werken kinderen intensief      

samen en leren ze van en met elkaar.  

De keuze voor een 2-jarige stamgroep heeft       

implicaties voor hoe wij het jenaplan-      

onderwijs vormgeven. Wat is bijvoorbeeld de      

essentie van een stamgroep en hoe geef je er         

vorm aan binnen de huidige organisatie van       

het onderwijs. Hoe geef je vorm aan de        

blokperiode waarin kinderen zelfstandig en     

zelfsturend werken. Hoe wordt een samen-      

leving binnen de muren van de school       

gerealiseerd en op welke manier organiseren      

we ontmoeting en samenwerking tussen het      

jonge en het oudere kind. Hoe geven we        

vorm aan het  projectonderwijs.  

Het team, ondersteund door de werkgroep      

visieontwikkeling zal zich dit schooljaar op      

deze vragen richten, prioriteiten vaststellen     

en een planning maken voor de overige jaren        

in deze beleidsperiode. 

 

Didactisch handelen  

- Werken volgens het Expliciete Directe     

Instructiemodel (EDI) 

Het didactisch handelen van stamgroep-     

leiders heeft een grote impact op het leren        

van kinderen. Het is op elk moment van        

belang het didactisch handelen te verbeteren      

en te versterken waar nodig. Het is hierbij        

van belang op de hoogte te zijn van nieuwe         

inzichten op het gebied van leren. Die       

kunnen consequenties hebben voor de inzet      

van methodes / methodieken waardoor     

aanpassing nodig kan zijn. Lingebreed is      

gekozen voor het EDI-model, omdat het      

helpt kinderen stapsgewijs en actief de      

leerstof eigen te kunnen maken. Hierdoor      

doen alle kinderen succeservaringen op. Dit      

met het oog op het realiseren van goede        

onderwijsresultaten.  

Het ontwikkelthema didactisch handelen is     

de paraplu waaronder rekenen, spelling en      

lezen (technisch en begrijpend lezen) een      

plek krijgen. Het ontwikkelthema didactisch     

handelen heeft als doel eenduidigheid in het       

didactisch handelen binnen de verschillende     

vakgebieden te realiseren. Daarnaast kent     

ieder vakgebied uiteraard zijn eigen     

specifieke doelen.  

 

- Instructies in de 2-jarige stamgroep 

Vanaf schooljaar 2020-2021 hebben we de      

keuze gemaakt om ons onderwijs niet vorm       

te geven vanuit een 3-jarige maar vanuit een        

2-jarige stamgroep. Dit impliceert dat alle      

instructies worden gegeven in de eigen      

stamgroep. Voor groep 3 t/m 8 geldt dat met         

name voor de basisactiviteit werk in beeld       

wordt gebracht welke vakgebieden stam-     

groep breed kunnen worden aangeboden en      

voor welke vakgebieden het wenselijk is deze       

per jaargroep aan te bieden. 

Er wordt hierbij met een meerjarenplanning      

gewerkt om het zoveel als mogelijk stam-       

groep breed werken in stappen vorm te gaan        

geven. Hierbij zal het kijken vanuit      

doorgaande leerlijnen nadrukkelijk een plek     

krijgen en wordt vervolgens gekeken welke      

methodiek / methode het beste aansluit het       

onderwijs vorm te geven. 

 

- doorgaande lijn 0-13 

Dit jaar wordt een start gemaakt met de        

doorgaande lijn op twee gebieden: 

● De doorgaande lijn 0-7 wordt verder      

ontwikkeld door het op eenzelfde wijze      

hanteren van het kindvolgsysteem    

Kijk!, een warme overdracht bij de      

overgang naar een volgende groep     

(KDV, peuters, kleuters) en dezelfde     

pedagogische aanpak 
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● Zicht op doorgaande leerlijnen 4-13 en      

van daaruit heldere keuzes en     

aandachtspunten voor gebruikte   

methodes / methodieken. Mogelijk    

een deel van of onderdelen van de       

vakgebieden vormgeven vanuit de    

leerlijnen, zonder inzet van een     

bestaande methode. 

 

- Rekenen  

In schooljaar 2020-2021 vindt borging plaats      

van de blokvoorbereiding en de rekenzorg-      

niveaus in midden- en bovenbouw. Indien      

wenselijk, wordt bij individuele kinderen het      

rekenmuurtje ingezet door middel van de      

Barekatoets. Stamgroepleiders gaan nog    

meer werken vanuit de leerlijnen. Zij leren       

kritisch naar de doelen uit de methode te        

kijken, deze te analyseren en waar nodig       

eenduidiger en concreter te maken: één doel       

per les. EDI wordt gehanteerd tijdens de       

rekenlessen. 

 

- Spelling  

Aan het eind van schooljaar 2020 - 2021        

wordt na onderzoek keuze gemaakt voor: 

x implementeren nieuwe methode spelling /      

spelling werkwoorden gekoppeld aan    

taalbeschouwing (ontleden) of;  

x werken vanuit leerlijnen (referentie-     

doelen/streefdoelen) met inzet van huidige     

verbeterplan met inzet van vernieuwde     

didactiek voor zowel spelling gewone     

afspraken als werkwoordspelling. Dit wordt     

waar mogelijk gekoppeld aan taal-     

beschouwing (ontleden).  

 

- Technisch lezen 

Streefdoel is dat aan het eind van schooljaar        

2020 - 2021 het inzicht vergroot is op het         

gebied van goed en effectief Technisch      

Leesonderwijs (inzet literatuur: Technisch    

Lezen in een doorlopende lijn - Marita Eskes).        

Inzet van huidige methodes / methodieken      

worden getoetst aan deze inzichten en er       

wordt een plan gemaakt om werkwijzen      

waar nodig aan te passen, te versterken en /         

of te verbeteren. 

Aan het eind van schooljaar 2020 - 2021 is         

duidelijk wat de volgende stap is om te        

komen tot een duidelijke doorgaande leerlijn      

Technisch lezen van peutergroep - groep 1       

t/m 8.  

 

- Begrijpend lezen 

De ambitie is om begrijpend lezen (en       

luisteren in groep 1,2) niet langer meer als        

apart vak op het rooster te zetten, maar een         

onderdeel te laten zijn binnen de      

wereldoriëntatie. Binnen deze aanpak staat     

de inhoud van de tekst centraal. Het       

behandelen van teksten gaat hand in hand       

met kennisopbouw. Er is sprake van een       

rijke, uitdagende taalomgeving. Er worden oa      

teksten vanuit jeugdliteratuur, WO projecten     

en de actualiteit (Nieuwsbegrip) ingezet.  

De omschreven doelen vanuit de leerlijnen      

(bron: boek leerlijnen voor het basis-      

onderwijs) zijn het vertrekpunt bij het      

ontwerpen van activiteiten en lessen. Vanaf      

schooljaar 2020 - 2021 wordt een start       

gemaakt met (interne) scholing en collegiale      

consultatie.  
 

- Wereldoriëntatie 

De nieuwe organisatievorm, het werken in      

tweejarige stamgroepen, maakt dat de     

huidige cyclus van projecten Wereld-     

oriëntatie moet worden herzien. We maken      

van de gelegenheid gebruik om     

Wereldoriëntatie als hart van het onderwijs      

in bredere zin en binnen het gehele IKC te         

versterken op het gebied van: 

● Versterken inhoud van wereld- 

oriëntatie 

● Versterken betekenisvol onderwijs 

● Projectinhoud toetsen aan leerlijnen 

en zorgen voor een duidelijke 

doorgaande lijn.  
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● Cyclus van projecten ontwikkelen 

waarbij er naast ruimte voor stam- 

groep/parallelgroep projecten regel- 

matig locatieprojecten en schoolbrede 

projecten zullen zijn. 

 

- ICT 

Het beleid rond ICT is de afgelopen jaren        

vooral gericht geweest op het gebruik van       

digitale leermiddelen ter ondersteuning van     

het leerproces. In dit schooljaar zal een stap        

verder gezet worden: 

- Er wordt beleid geformuleerd rond de inzet        

van chromebooks ter ondersteuning van het      

leerproces van de kinderen. Daarbij worden de       

snelle ontwikkelingen binnen de ICT-wereld in      

ogenschouw genomen en de mogelijkheden     

voor meer innovatieve (digitale) manieren van      

onderwijs geven, onderzocht. 

- Er is een doorgaande lijn zichtbaar voor wat         

betreft het aanleren van digitale vaardigheden.      

De leerlijn over digitale geletterdheid is hierbij       

leidend. 

 

Pedagogisch klimaat  

Op Jenaplan IKC Donatushof is er veel       

aandacht voor hoe we met elkaar omgaan.       

We vinden het fijn dat dit door kinderen en         

ouders ook zo ervaren wordt. Rekening      

houden met de ander en ruimte geven aan        

de ander worden als vanzelfsprekende     

waarden aangeleerd. De focus bij de      

aandacht voor afspraken en gedrag ligt op       

het bekrachtigen en versterken van gewenst      

gedrag. Richtinggevend bij de manier waarop      

we binnen het IKC aandacht hebben voor       

een veilig pedagogisch klimaat zijn de      

documenten ‘respectvol omgaan met elkaar’     

en ‘omgaan met moeilijk(er) verstaanbaar     

gedrag’. Onderdelen hiervan zijn: 

- de gedragscode van onze school 
- mediation 

- pestprotocol 

- protocol Agressie, Geweld en    

Seksuele intimidatie.  

 

Op beide locaties worden Kijk! en Zien!       

gebruikt om de sociale veiligheid van      

kinderen te monitoren. 

 

Een werkgroep pedagogisch klimaat houdt     

zich bezig met het evalueren en borgen van        

de methodiek mediation, de opgestelde     

schoolafspraken en -regels. De kinderraad     

die bestaat uit vertegenwoordigers van de      

stamgroepen 5-6 en 7-8 wordt hierbij      

betrokken. 

 

Zicht op ontwikkeling  

Om het onderwijs goed te kunnen volgen en        

de kwaliteit en opbrengsten te kunnen      

monitoren wordt de PDCA cyclus     

(Plan-Do-Check-Act) gehanteerd. In school-    

jaar 2020/21 worden de opgestelde kwali-      

teitskaarten geëvalueerd en eventueel    

bijgesteld. Op bepaalde terreinen worden     

nieuwe kwaliteitskaarten ontwikkeld.  

Leerkrachten worden verder getraind in het      

analyseren van de resultaten van de      

stamgroep en de individuele kinderen. Aan      

de hand van deze analyses wordt een plan        

gemaakt met doelen voor de komende      

periode. Leerkrachten zijn eigenaar van dit      

plan. Er is een duidelijke integrale      

ondersteuningsstructuur volgens de   

PDCA-cyclus die door alle teamleden gekend      

en gehanteerd wordt. Leerkrachten worden     

begeleid in het eigenaarschap nemen voor      

hun stamgroep en leerlingen. 

 

2.4 Terugblik: wat hebben we al  

gerealiseerd?  
 

Evaluatie jaarplan 2019 - 2020 

Het toetsen op inhoud en opbrengsten van       

ontwikkelactiviteiten begint bij onszelf.  

Evalueren van eigen handelen is belangrijk.      

Op grond daarvan kan het veranderings-      

proces starten of gecontinueerd worden.     

Hieronder volgt een beknopte rapportage     
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over de geboekte resultaten bij de verschil-       

lende projecten van vorig schooljaar. 

 

Schooljaar 2019-2020 was een bijzonder     

schooljaar omdat de wereld werd     

opgeschrikt door corona. Een bijzonder half      

jaar volgde. Tijdens de lockdown was het       

een grote uitdaging om thuisonderwijs vorm      

te geven. De periode daarna was vervolgens       

een even grote uitdaging. De corona      

maatregelen vroegen steeds opnieuw    

anticiperen en keuzes maken. Zo is de       

eindtoets voor groep 8 niet afgenomen en       

hebben we ervoor gekozen de toetsperiode      

uit te stellen naar begin schooljaar      

2020-2021. Deze toetsperiode dient als     

0-meting om eventuele leerachterstanden op     

te sporen en daarop te anticiperen. 

 

Rekenen  

In schooljaar 2019 - 2020 is er in lijn van de           

voorgaande jaren aandacht geweest voor     

onderhoud en verder versterken van de      

didactiek door inzet EDI instructiemodel,     

gezamenlijke aandacht voor de blokvoor-     

bereiding en de rekenzorgniveaus. Er is erva-       

ring opgedaan naar de inzet van het       

‘rekenmuurtje’ om behoeften van kinderen     

in kaart te brengen. 

 

Lezen  

In schooljaar 2019 - 2020 is er in lijn van de           

voorgaande jaren aandacht geweest voor     

onderhoud en verder versterken van de      

didactiek gekoppeld aan de gehanteerde     

methodes Veilig Leren lezen (groep 3) en       

Estafette (groep 4,5)  

 

Spelling  

In schooljaar 2019 - 2020 is er in lijn van de           

voorgaande jaren aandacht geweest voor     

onderhoud en verder versterken van de      

didactiek.  

 

 

 

Begrijpend lezen 

In schooljaar 2019 - 2020 is in groep 6,7,8         

ervaring opgedaan met het vormgeven van      

lessen volgens nieuwe inhoudelijke inzichten     

op het gebied van begrijpend lezen.  

Ideeën vanuit Close Reading - het herhaald       

en verdiepend lezen van teksten - zijn hierbij        

ingezet bij het aanbod van Nieuwsbegrip      

teksten en andere tekstsoorten (jeugd-     

literatuur / WO projecten).  

 

Doorgaande lijnen binnen het Integraal Kind      

Centrum  

We zetten in op het versterken van de        

doorgaande lijn van peuters naar kleuters.      

Zowel het team opvang als het team       

onderwijs is aan de slag geweest met het        

leerlingvolgsysteem Kijk! om de doorgaande     

leerlijn 0 tot 7 jaar in kaart te brengen en          

opvang en educatie zoveel mogelijk op elkaar       

aan te laten sluiten. Beide teams leren met        

en van elkaar!  

 

Mediation  

Mediation is een methodiek waarin     

bovenbouwkinderen (groep 6-8) jaarlijks een     

speciale training krijgen waarin zij leren hoe       

zij, volgens een stappenplan, het oplossen      

van conflicten kunnen begeleiden. Resultaat:     

meer verantwoordelijkheid bij de kinderen,     

snellere en betere oplossingen. Na een      

implementatie van deze methodiek door     

twee externe deskundigen, zijn de trainingen      

aan de kinderen in schooljaar 2019-2020      

overgenomen door twee eigen stamgroep-     

leiders.  

 

ICT-ontwikkelingen  

Met de inzet van Chromebooks beogen we       

tegemoet te komen aan de onderwijs-      

behoeften van individuele kinderen. In     

schooljaar 2019-2020 is het aantal     

chromebooks per stamgroep uitgebreid. Ook     

in de groepen 1-2 is het werken met        

chromebooks geïmplementeerd.  
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3.  Opvang  
 

3.1  Inleiding 
Kinderopvang De Linge biedt dagopvang,     

voorschoolse educatie in de peutergroep en      

peuteropvang, tussenschoolse opvang en    

buitenschoolse opvang. Hierbij werken we     

samen met de basisscholen van De Linge.       

Ons doel is voor kinderen verantwoorde      

opvang te verzorgen in een veilige en       

gezonde omgeving en passend bij de vraag       

van de ouders.  

 

Kernwaarden en uitgangspunten  

Wij vinden het belangrijk om kinderen te       

helpen zelfvertrouwen en verantwoordelijk-    

heid te ontwikkelen en respect te hebben       

voor zichzelf en anderen. We stimuleren de       

sociaal-emotionele ontwikkeling en vinden    

het belangrijk dat kinderen kunnen en      

mogen zijn wie ze willen zijn. 

 

De kernwaarden van het pedagogisch     

klimaat op onze kinderopvang zijn: veiligheid,      

respect en betrokkenheid. 

 

Een kind dat zich veilig voelt kan zich        

optimaal ontwikkelen. In een veilig     

pedagogisch klimaat ervaart het kind respect      

en vertrouwen, krijgt het kind ruimte om zelf        

te onderzoeken en te experimenteren, en      

wordt het in staat gesteld zelf oplossingen te        

zoeken voor problemen en bij conflicten.      

Medewerkers zijn betrokken en volgen de      

kinderen bij hun ontwikkeling. Een kind      

communiceert op veel verschillende    

manieren. De pedagogisch medewerker    

probeert de verschillende ‘talen’ van het kind       

te verstaan en zelf zo veelzijdig mogelijk met        

het kind te communiceren. Zij biedt      

mogelijkheden en materialen aan waarmee     

alle kinderen hun talenten verder kunnen      

ontwikkelen. 

 

 

Het pedagogisch klimaat op de groep  

Als basis voor het pedagogisch klimaat      

dienen de gemeenschappelijke doelen voor     

opvoeding en opvang van voormalig     

hoogleraar kinderopvang Marianne Riksen-    

Walraven:  

 

Het bieden van emotionele veiligheid in een       

veilige en gezonde omgeving  

Dit doen we door op een sensitieve en        

responsieve manier met kinderen om te gaan       

en rekening te houden met de      

ontwikkelingsfase waarin kinderen zich    

bevinden. Kinderen hebben recht op respect      

voor hun autonomie, waarbij grenzen     

worden gesteld en structuur wordt geboden.      

Zo kunnen kinderen zich emotioneel veilig en       

geborgen voelen. Vanuit dit gevoel van      

veiligheid gaan ze op onderzoek uit, maken       

ze contact en ontwikkelen ze zich.  

 

Het bevorderen van persoonlijke com-     

petentie  

Onze pedagogisch medewerksters dagen    

kinderen spelenderwijs uit in de ontwikkeling      

van hun motorische vaardigheden,    

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden   

en creatieve vaardigheden. Het is belangrijk      

dat pedagogisch medewerkers het spel van      

kinderen actief begeleiden en verrijken. Zij      

spelen een actieve en soms ook sturende rol        

bij de stimulering van de ontwikkeling van       

kinderen, zowel cognitief als sociaal     

emotioneel. Er is ruimte voor vrij spel, maar        

ook voor begeleide activiteiten.  

 

Het bevorderen van sociale competentie     

Sociale competenties ontstaan in relatie met      

andere mensen en in allerlei verschillende      

sociale situaties. Contacten tussen kinderen     

zijn vanzelfsprekend in een kindcentrum. Het      

soort contact verschilt en is mede afhankelijk       

van de activiteiten zoals tijdens de      

verzorgingen voedingsmomenten, in de    
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groep, tijdens een activiteit of tijdens vrij       

spel.  

 

De pedagogisch medewerksters zijn een     

rolmodel voor de kinderen in de manier       

waarop zij zich gedragen bij: 

 

❏ de manier van steun bieden,     

troosten;  

❏ de manier van communiceren met     

kinderen en ouders;  

❏ de inbreng bij de begeleiding van het  

spel: het verrijken van de     

spelmogelijkheden of hanteren van    

spelregels; de manier waarop zij     

handelen in conflictsituaties of    

pestgedrag. 

 

Socialisatie door overdracht van algemeen     

aanvaarde normen en waarden  

We vinden het belangrijk dat een kind leert        

eigen behoeftes en emoties te herkennen en       

verwoorden. We vinden het belangrijk dat      

het eigen keuzes leert maken,     

zelfvertrouwen ontwikkelt en op een goede      

manier voor zichzelf leert op te komen. De        

pedagogisch medewerkster heeft er    

aandacht voor hoe elk kind hiermee      

omgaat/om kan gaan en ondersteunt en      

stimuleert waar mogelijk.  

 

Elk kind op onze opvang krijgt een mentor        

toegewezen. Hierover informeren we de     

ouders schriftelijk. De mentor werkt op de       

groep waarin het kind geplaatst is. Zij volgt        

de ontwikkelingen van het kind, is het eerste        

aanspreekpunt voor ouders (en in de BSO       

ook voor het kind). Op vaste momenten       

bespreken we de ontwikkeling van het kind       

met de ouders. Tijdens het intakegesprek      

informeren we ouders wie de mentor van       

hun kind zal gaan worden. 

 

3.2 Hoe ziet onze opvang er uit? 

Jenaplan IKC Donatushof biedt dagopvang,     

peuteropvang en buitenschoolse opvang.    

Ook op onze opvang werken we vanuit de        

visie van het Jenaplan. Centraal hierbij staat       

de relatie met jezelf, met de ander en met de          

wereld om je heen. Kinderen mogen      

verschillend zijn, het doel is dat de kinderen        

van de verschillen en van elkaar leren, en dat         

ze deze verschillen leren respecteren.     

Kinderen van verschillende leeftijden vormen     

samen een groep waarin ze dit, van jongs af         

aan en spelenderwijs, leren.  

 

Alle pedagogisch medewerkers zijn in het      

bezit van een passende beroepskwalificatie     

en voldoen dus aan de opleidingseisen.      

Daarnaast zijn alle werkzame personen in het       

bezit van een recente verklaring omtrent      

gedrag. In het kader van de continuïteit       

vinden we het belangrijk dat pedagogisch      

medewerkers bij een vaste stamgroep     

werken.  

 

Onze locatie biedt ook ruimte aan      

pedagogisch medewerkers in opleiding. Deze     

stagiaires kunnen afkomstig zijn van     

middelbare beroepsopleidingen. Elke   

stagiaire heeft een vaste werkbegeleider.     

Stagiaires voeren allerlei opdrachten uit met      

de kinderen, zowel individueel als in      

groepsverband. Het team van onze opvang      

bestaat uit negen mensen:  

 

Evie Arends 

Kinderopvang 0-4 jaar 

e.arends@delinge.nl 

 
Mientje Baltussen  

Peutergroep, BSO 

m.baltussen@delinge.nl  

 

Tamara Kivits  

Kinderopvang  

0-4 jaar, BSO  

t.kivits@delinge.nl  
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Sabine Lowies  

Meewerkend coördinator 

Kinderopvang 0-4 jaar  

s.lowies@delinge.nl  

 
Lisette van Moerkerk  

Peutergroep, BSO 

l.vanmoerkerk@delinge.nl  

 
Daniëlle Peters-Cloosterman 

Kinderopvang 0-4 jaar  

d.peters@delinge.nl  

 
Patrick Visch , 

Peutergroep, BSO  

p.visch@delinge.nl  

 
Evelien Witjes 

Waarnemend meewerkend coördinator 

Kinderopvang 0-4 jaar, BSO 

e.witjes@delinge.nl 

 
Jeannet van der Velden 

Kinderopvang 0-4 jaar 

j.vandervelden@delinge.nl 

 
Kinderopvang op maat  

Jenaplan IKC Donatushof biedt kinderopvang     

op maat aan, voor kinderen van tien weken        

tot 4 jaar, in verticale groepen. De       

pedagogisch medewerkers creëren een    

huiselijke en veilige omgeving waarin de      

kinderen zich op hun gemak voelen en zich        

openstellen voor anderen. Door met elkaar      

te spelen, elkaar te helpen en naar elkaar te         

luisteren, leren zij van elkaar. De      

pedagogisch medewerkers stimuleren   

spelenderwijs de zelfredzaamheid van de     

kinderen, waardoor hun zelfvertrouwen en     

zelfstandigheid groeit en zij een positief      

zelfbeeld opbouwen.  

 

Met baby’s volgen we zoveel mogelijk hun       

eigen ritme, terwijl we met de peuters in een         

vaster dagritme werken om structuur te      

bieden. 

 

Ons kinderdagverblijf is geopend van     

maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 19.00 uur.        

Naar ons kinderdagverblijf komen kinderen     

in de leeftijd vanaf 10 weken tot 4 jaar.         

Afhankelijk van de groepsgrootte werken er      

maximaal drie pedagogisch medewerkers op     

de groep. 

 

Ons kinderdagverblijf heet ‘Olli’.  

Olli is gehuisvest in een ruim, licht lokaal.        

Aangrenzend zijn de slaapkamer, een ruime      

hal, een gymzaal en de ruimte voor       

peutergroep ‘het Olifantenbos’.  

 

Peuteropvang én peutergroep  

Het is belangrijk om gerichte aandacht te       

geven aan de ontwikkeling van peuters; zij       

hebben andere behoeften dan baby’s.     

Daarom maken kinderen op de dagopvang      

vanaf hun 2e jaar gebruik van het educatieve        

aanbod in de peutergroep (voorheen     

peuterspeelzaal).  

 

Het educatieve aanbod op de peutergroep is       

ook toegankelijk voor ouders die geen recht       

hebben op kinderopvangtoeslag. In    

samenspraak met de gemeente en de      

overige kinderopvangorganisaties in de    

gemeente Lingewaard neemt de gemeente     

het kinderopvangtoeslag-deel voor haar    

rekening waardoor deze ouders een     

inkomensafhankelijke bijdrage betalen voor    

een plaats op de peutergroep. Ouders die       

voor inkomensafhankelijke peuteropvang in    

aanmerking komen, nemen 2 dagdelen van 3       

uur af.  

 

De peutergroep biedt kinderen (eventueel op      

basis van een VVE-indicatie) een aantal      

dagdelen een gericht ontwikkelingsaanbod.   
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Zowel in de peutergroep als de      

peuteropvang werken we samen aan de      

doorgaande lijn met de basisschool. De      

peuteropvang heeft dezelfde openingstijden    

als het dagverblijf. Naast educatie is de       

peuteropvang ook bedoeld om opvang en      

verzorging te bieden aan werkende ouders      

op basis van een 52-wekenrooster.  

 

Bij het ‘het Olifantenbos’ is het mogelijk       

gebruik te maken van verlengde tijden      

voorafgaand of aansluitend aan de     

peutergroep. Deze mogelijkheid in    

combinatie met deelname aan de     

peutergroep valt onder de Toeslagregeling     

Kinderopvang. De openingstijden van    

verlengde opvang worden afgestemd op de      

behoefte van ouders. De minimale afname      

voorafgaand aan de peutergroep is een half       

uur, voor de aansluitende lunch wordt 1 uur        

gerekend. 

 

Voorschoolse Educatie door middel van     

Startblokken  

Een kind is van nature actief, nieuwsgierig én        

wil leren. Voor peuters is er heel veel te         

ontdekken. Dit stimuleren we wanneer     

kinderen van 2 tot 4 jaar in de peutergroep         

samen spelen en leren. Net als op de        

basisschool wordt in de peutergroep     

thematisch gewerkt. Kinderen worden    

uitgedaagd om ontdekkend en    

experimenterend hun mogelijkheden te    

ontplooien. De pedagogische medewerker    

draagt zorg voor een breed aanbod aan       

activiteiten.  

 

Op de peutergroep wordt gewerkt met het       

landelijk erkende programma voor    

Voorschoolse educatie: Startblokken.   

Startblokken is gebaseerd op de zogenaamde      

zone van naaste ontwikkeling. Hierbij speelt      

de pedagogisch medewerkster een    

belangrijke rol, omdat zij het kind precies de        

juiste steun of uitdaging kan bieden om een        

volgende stap te zetten in de ontwikkeling.  

 

De pedagogisch medewerker volgt de     

ontwikkeling van elk kind. Zij signaleert      

specifieke zorg en begeleidingsbehoefte van     

het kind en bespreekt haar bevindingen met       

de ouders. Ondersteuning en aanbod op de       

groep worden afgestemd op de behoefte van       

het kind en de groep. In de dagindeling        

variëren we in het activiteitenaanbod en      

door te werken met grote en kleine kringen        

en individuele activiteiten en rustmomenten. 

 

Bij een specifieke begeleidingsbehoefte    

bespreken we met de ouders welke opties er        

zijn om aan te kunnen sluiten bij het kind.  

 

Onze peutergroep heet “het Olifantenbos”.     

Het Olifantenbos is gehuisvest in een      

groepslokaal op locatie Dr. Hoijngstraat,     

waarbij de inrichting aansluit bij de      

behoeften van peuters. De peuters kunnen      

ook volop bewegen in de gymzaal die ook        

door de kinderen uit groep 1 en 2 van de          

basisschool gebruikt wordt. Voor het     

buitenspelen gaan de peuters naar hun      

ruime en gevarieerde buitenspeelplaats,    

onderdeel van de ‘Torteltuin’, die grenst aan       

de speelplaats van de basisschool.  

 

De peutergroep is geopend van 08.30-12.00      

uur tijdens de 40 reguliere schoolweken.      

Voor de tarieven van het kinderdagverblijf,      

de buitenschoolse opvang en de peutergroep      

verwijzen wij naar de website van de Linge. U         

heeft de mogelijkheid om peutergroep en      

kinderopvang met elkaar te combineren.  

 

De Buitenschoolse opvang (BSO) 

We bieden buitenschoolse opvang aan de      

kinderen die de basisschool bezoeken. Het      

gaat om opvang voor kinderen van 4 tot 13         

jaar. Zowel voorschoolse- als naschoolse     

opvang valt onder ons aanbod. Na een       

schooldag is het belangrijk dat uw kind even        

tot rust kan komen in een veilige omgeving,        

net als thuis.  
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We bieden de kinderen de mogelijkheid om       

zich op een speelse manier te kunnen       

ontwikkelen door met vriendjes en     

vriendinnetjes te spelen. Op onze BSO kan       

elk kind zelf kiezen wat het wil doen.Wordt        

het knutselen, buiten spelen, spelletjes doen,      

lekker kletsen, naar muziek luisteren, lezen…      

of doet uw kind mee met een van de         

naschoolse activiteiten? 

 

Kinderen worden betrokken bij het     

samenstellen van het programma en het      

zorgdragen voor een fijne sfeer op de BSO.        

De pedagogisch medewerkers houden    

rekening met de verschillende behoeften van      

de kinderen en respecteren hun eigenheid.      

Er vinden regelmatig gesprekken plaats met      

de kinderen aan de hand van vragen van de         

pedagogisch medewerkers, die ook zichtbaar     

in de groep hangen. Op eenzelfde wijze als        

op de basisschool wordt aandacht besteed      

aan de afspraken rondom respectvol omgaan      

met elkaar en het pestprotocol. Op deze       

manier wordt op het gehele IKC eenzelfde       

‘taal’ gesproken.  

 

Onze BSO heet ‘de Jungle’ en maakt gebruik        

van een eigen BSO-ruimte en vele andere       

ruimten binnen het IKC. 

 

3.3 Welkomstbeleid 
Wij hanteren bij plaatsing de algemene      

voorwaarden van de branche maat-     

schappelijke kinderopvang waarbij De Linge     

is aangesloten. Deze algemene voorwaarden     

en de aanvullende voorwaarden kinder-     

opvang De Linge kunt u vinden op onze        

website. 

 

Rondleiding  

Wanneer (aanstaande) ouders belangstelling    

hebben voor onze opvang dan plannen we       

een rondleiding. Tijdens de rondleiding     

tonen we de groepen en ruimten en lichten        

we onze visie, dagindeling en afspraken toe.  

 

Inschrijving  

U schrijft uw kind bij ons in door middel van          

het inschrijfformulier op onze website www.      

donatushof.nl. Stuur het formulier ingevuld     

en ondertekend naar het servicebureau van      

De Linge: kinderopvang@delinge.nl of naar     

het postadres: Polseweg 13, 6851 DA      

Huissen. Hebt u vragen, dan kunt u bellen of         

mailen: 

❏ Kinderopvang: 

kdvdonatushof@delinge.nl  

❏ Peutergroep: 

olifantenbos@delinge.nl  

❏ BSO:  

bsodonatushof@delinge.nl 

 

Aan ouders wordt gevraagd of de gegevens       

van de kinderen mee mogen naar de       

basisschool, en / of de kinderen ook kunnen        

worden aangemeld bij de basisschool. Dat      

kan alleen met schriftelijke toestemming van      

de ouders. Vanwege de aanmeldings- en      

inschrijvingsprocedure passend onderwijs, is    

een aanmelding niet automatisch een     

inschrijving bij de basisschool. Hoewel we      

streven naar een doorgaande lijn heeft de       

school 6 weken de tijd om te bepalen of uw          

kind kan worden ingeschreven bij de      

basisschool. 

 

Bevestiging  

U ontvangt van ons een bevestiging van uw        

inschrijving per mail. 

 

Plaatsingsprocedure 

Ieder kind is welkom bij onze opvang. Als        

blijkt dat de begeleiding van uw kind meer        

vraagt dan we kunnen bieden, bijvoorbeeld      

door een handicap van het kind, dan zoeken        

we samen naar een betere plek voor uw        

kind, bij een andere opvang, waar uw kind        

dan bekwaam wordt opgevangen.  
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Als het past in de organisatie, zijn kinderen        

van andere IKC’s of basisscholen ook welkom       

bij ons.  

 

❏ Plaatsing gebeurt op volgorde van     

aanmelding.  

❏ Indicatie via het consultatiebureau    

(VVE indicatie) en leeftijd kunnen op      

de peutergroep reden zijn om     

kinderen met voorrang te plaatsen.  

❏ Ongeveer zes weken voor plaatsing     

neemt de medewerker van onze     

planning telefonisch of schriftelijk    

contact met u op voor definitieve      

plaatsing van uw kind.  

❏ Nadat er overeenstemming is over     

de plaatsing ontvangt u een     

overeenkomst waarmee de plaatsing    

wordt bevestigd.  

❏ Nadat wij de pedagogisch mede-     

werkster hebben geïnformeerd,   

neemt zij vervolgens contact met u      

op om een afspraak te maken voor       

een kennismakingsgesprek.  

❏ Kinderen van gezinnen die verhuizen     

naar de gemeente Lingewaard en al      

een andere peutergroep bezochten,    

worden zo snel mogelijk na     

inschrijving geplaatst. Daarnaast   

hebben tweede en volgende    

kinderen uit een gezin voorrang bij      

plaatsing op het kinderdagverblijf. 

 

Wijziging  

Voor wijzigingen van contract en/of rooster      

kunt u contact opnemen met ons      

servicebureau (026 - 3179933). Onze     

medewerkers bekijken en overleggen met u      

wat de mogelijkheden zijn. 

 

Wenbeleid  

De eerste vier weken dat uw kind de        

peutergroep en/of kinderopvang bezoekt    

gelden zowel voor u als De Linge als        

wederzijdse proeftijd. Daarna geldt een     

opzegtermijn van één maand. Het wennen      

gebeurt vanaf de daadwerkelijke plaat-     

singsdatum en in overleg met de      

pedagogisch medewerker. Vooral bij de     

kinderopvang zal het aantal uren dat het kind        

wordt opgevangen geleidelijk worden op-     

gebouwd.  

 

Afmelding  

Afmelding van uw kind geschiedt schriftelijk      

d.m.v. het afmeldformulier dat u bij uw       

pedagogisch medewerker kunt verkrijgen of     

kunt downloaden van onze website en aan       

de administratie kunt opsturen. De     

afmeldtermijn is minimaal een maand     

voorafgaand aan de vertrekdatum van uw      

kind, ook als uw kind tot aan zijn/haar 4e         

verjaardag de speelzaal of kinderopvang blijft      

bezoeken. Bij niet tijdige afmelding worden      

de kosten aan u doorberekend tot een       

maand na de opzegdatum. 

 

3.4 Kwaliteit en Veiligheid  
Om de kwaliteit van onze kinderopvang te       

bewaken hanteren we de richtlijnen en eisen       

van de overheid, vastgelegd in de Wet       

Kinderopvang en de Wet innovatie en      

Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK).  

 

Inspectie Om te kunnen beoordelen of aan       

deze regels wordt voldaan, zijn     

toetsingskaders voor kinderopvang   

opgesteld.  

 

In opdracht van de gemeente beoordeelt de       

GGD de kwaliteit en legt haar bevindingen       

vast in inspectierapporten. De meest recente      

inspectierapporten kunt u vinden op de      

website van het Landelijk Register     

Kinderopvang en Peuterspeelzalen   

(www.lrkp. nl).  
Hier staan alle opvangvoorzieningen van De      

Linge geregistreerd. De rapporten vindt u      

ook op onze locaties waar zij ter inzage        

liggen. 
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De kwaliteit van de Voor- en Vroegschoolse       

Educatie (VVE) wordt geïnspecteerd door de      

GGD en de Onderwijsinspectie. 

 

Veiligheid  

Voor fysieke veiligheid op de opvang zorgen       

wij door binnen- en buitenruimtes en      

spelmaterialen schoon en veilig te houden.      

Pedagogisch medewerkers zien toe op de      

veiligheid tijdens spelsituaties binnen en     

buiten. Zij weten hoe te handelen wanneer       

een kind ziek wordt of zich bezeert. Op elke         

groep is altijd een pedagogisch medewerker      

aanwezig met een geldig certificaat voor      

kinder-EHBO.  

 

Wij zorgen ook voor gezonde voeding en       

voldoende beweging. In ons voedingsbeleid     

hebben wij met input van ouders, team en        

voedingsdeskundigen richtlijnen opgesteld   

voor gezonde voeding voor alle kinderen op       

onze opvang van 0 tot 13 jaar. Op        

www.delinge.nl kunt u dit beleid nalezen.      

Ook hebben we uitgangspunten opgesteld     

voor het buitenspelen.  

 

Dieet en allergieën  

Ouders zijn verantwoordelijk om de     

pedagogisch medewerker op de hoogte te      

stellen van diëten, allergieën of wensen voor       

de voeding. Deze bijzonderheden/wensen    

worden tijdens het intakegesprek of tijdens      

een overdrachtsgesprek duidelijk besproken    

en duidelijk beschreven op het intake-      

formulier.  

 

Hierdoor kunnen alle pedagogisch    

medewerkers zien of een kind een dieet of        

een allergie heeft. bij een allergie zal de        

opvang proberen vervangende voeding aan     

te schaffen. Wanneer dit het geval is bij        

flesvoeding, dan verzoeken we ouders voor      

vervangende flesvoeding te zorgen. Als er      

een kans is op een ernstige allergische       

reactie op voeding dan dient dit door ouders        

specifiek benoemd te worden.  

 

Emotionele veiligheid  

De pedagogisch medewerkers geven    

aandacht aan elk kind, zodat het zich       

gewaardeerd en geaccepteerd voelt.    

Pedagogisch medewerkers bieden structuur    

en duidelijkheid zodat kinderen weten waar      

ze aan toe zijn. Het is belangrijk dat kinderen         

het gevoel hebben onderdeel te zijn van een        

groep, ergens bij te horen. Dit kan door        

andere kinderen te leren kennen, door met       

elkaar vertrouwd te raken, door relaties met       

elkaar aan te gaan. Dit doen ze bij het         

organiseren van de groep, in de manier van        

omgaan met elkaar en in de communicatie       

en samenwerking met ouders en school.      

Daarnaast worden op het IKC gedragsregels      

gehanteerd die zijn gebaseerd op een      

protocol of beleid en zijn afgestemd met       

school. 

 

Gezondheid en veiligheidsbeleid 

De risico’s omtrent brandveiligheid, veilig en      

gezond gebouw, Arbo, sociale veiligheid,     

veilig ontdekken en verzorgen worden met      

behulp van de landelijk erkende Risico-      

monitor in kaart gebracht. In ons gezond-       

heids- en veiligheidsbeleid staat beschreven     

hoe wij omgaan met veiligheid, gezondheid,      

het vierogenprincipe en achterwacht. 

 

Dit beleid is getoetst en voldoet aan de        

volgende voorwaarden: 

 

❏ Het beleid is actueel. 

❏ Het bevat een beschrijving van het      

continue proces van opstellen,    

implementeren, evalueren en actua-    

liseren. 

❏ Het beleid bevat een plan van      

aanpak hoe de risico’s ingeperkt     

worden en hoe gehandeld moet     

worden zodra een ongezonde en/of     

onveilige situatie zich voordoet. 
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❏ Er staat in beschreven hoe     

pedagogisch medewerkers kinderen   

leren omgaan met kleine risico’s. 

❏ Er staat in beschreven hoe het risico       

op grensoverschrijdend gedrag door    

zowel aanwezige volwassenen als    

kinderen wordt beperkt. Hierbij    

wordt ook beschreven hoe het     

vierogenprincipe wordt toegepast. 

❏ De uitwerking van de achter-     

wachtregeling en het vierogen-    

principe staat erin beschreven. Het     

vierogenprincipe houdt in dat er     

altijd een tweede volwassene moet     

kunnen meekijken of meeluisteren    

als een pedagogisch medewerker    

alleen op de groep staat. Bij het       

uitvoeren van dit principe houden     

we rekening met de voorspel-     

baarheid, mogelijkheid en frequentie    

waarin de pedagogische   

medewerker alleen op de groep is. 

Achterwacht houdt in dat er in geval       

van calamiteiten een volwassene    

beschikbaar is die binnen ambu-     

lance-aanrijdtijden op het kinderdag-    

verblijf aanwezig kan zijn. 

 

Bedrijfshulpverlening (BHV) / Kinder EHBO 

Ieder dagdeel is er minimaal één      

pedagogisch medewerker aanwezig die in     

het bezit is van een diploma      

bedrijfshulpverlener (BHV-er). BHV-ers   

hebben de leiding tijdens een ontruiming of       

op het moment dat er iemand onwel wordt,        

totdat er gediplomeerde hulp aanwezig is.      

Elk jaar gaan de BHV-ers op herhalingscursus       

zodat zij op de hoogte blijven van de ontwik-         

kelingen die er op dit gebied zijn. 

 

Alle medewerkers van de opvang van De       

Linge hebben een diploma kinder-EHBO. De      

certificaten van zowel brandveiligheid als     

kinder-EHBO kunnen worden opgevraagd bij     

de locatiehoofd(en). Op iedere locatie is      

tijdens de openingsuren altijd minimaal één      

volwassene aanwezig die beschikt over een      

gecertificeerd ‘kinder-EHBO’ diploma. 

 

Vermoedens van grensoverschrijdend 

gedrag/kindermishandeling 

Een bijzonder punt van aandacht in de       

kinderopvang is kindermishandeling. Onder    

kindermishandeling verstaan wij alle vormen     

van geestelijk, lichamelijk en seksueel geweld      

tegen kinderen, en het nalaten van zorg en        

aandacht. Onderwijs en opvang hanteren     

hiervoor een zelfde protocol geënt op      

landelijke voorschriften. Bij vermoedens van     

kindermishandeling of grensoverschrijdend   

gedrag werken wij met de zogeheten      

meldcode. In deze meldcode staan alle      

maatregelen en stappen beschreven die     

genomen moeten worden wanneer er sprake      

is van grensoverschrijdend gedrag. Hierin is      

grensoverschrijdend gedrag opgenomen van    

beroepskrachten, stagiaires, vrijwilligers en    

kinderen. 

Alle medewerkers hebben zich geschoold in      

het werken met de meldcode. Bij twijfels       

wordt de aandachtsfunctionaris geraad- 

pleegd of Veilig Thuis. 

 

Vertrouwenspersoon/ 

aandachtsfunctionaris 

Er zijn twee aandachtsfunctionarissen in     

onze opvang: Gina van den Broek en Bettina        

Gerrits. Zij coördineren het signalerings-     

proces, de verwijzing en de zorg rondom het        

kind en het gezin bij een vermoeden van        

huiselijk geweld en kindermishandeling. De     

functionarissen ondersteunen vanuit de    

signalen die zij krijgen van de pedagogisch       

medewerkers en geven advies over de      

aanpak welke stappen die er genomen      

worden binnen de meldcode. Als er signalen       

zijn nemen zij ook contact op met de ouders.  
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Wanneer ouders vragen of behoefte hebben      

aan een vertrouwelijk gesprek kunnen zij      

contact opnemen met de directeur. Deze zal       

verwijzen naar de aandachtsfunctionaris van     

opvang of onderwijs. 

 

Op IKC Donatushof zijn de gedrags afspraken       

die vastgelegd zijn in gedragsprotocollen     

zoals het pestprotocol doorgetrokken naar     

de opvang en afgestemd op de leeftijd.       

Hiermee creëren we één pedagogisch     

klimaat dat voor alle kinderen en      

medewerkers herkenbaar is. 

Per leeftijd worden de uitgangspunten     

vertaald naar de praktijk op de groep. 

 

De belangrijkste gedragsregels voor    

medewerkers en kinderen worden zichtbaar     

opgehangen in de gezamenlijke ruimtes zoals      

hal en speelplein en in de groepsruimtes. Zie        

verder onder het hoofdstuk ‘Wat te doen bij        

problemen?’ 

 

Vermissing 

Het risico bestaat dat een kind ongezien naar        

buiten loopt en vermist raakt. Om dit te        

voorkomen zijn alle deuren van de ruimtes       

waar kinderen van 0-4 jaar verblijven      

voorzien van een slot op anderhalve meter       

hoogte. 

 

Beeldmateriaal 

Wanneer er een uitstapje wordt gemaakt      

nemen de pedagogisch medewerkers een     

mobiel mee om bereikbaar te zijn in geval        

van calamiteiten. Hiermee worden natuurlijk     

ook wel eens foto’s gemaakt. 

 

De Linge vraagt schriftelijk toestemming aan      

ouders om foto’s te mogen plaatsen op de        

website. We houden daarbij rekening met de       

AVG. Beeldmateriaal mag niet voor andere      

doeleinden gebruikt worden. 

 

 

 

 

3.5 Volgen van de ontwikkeling – 

doorlopende ontwikkelingslijn 
De pedagogisch medewerkers volgen,    

stimuleren en registreren de ontwikkeling     

van elk kind aan de hand van het        

ontwikkelingsvolgsysteem KIJK!. Met dit    

volgsysteem is het mogelijk de ontwikkeling      

van het kind op alle ontwikkelingsgebieden      

(sociaal, motorisch, cognitief, creatief, taal,     

emotioneel) te volgen. De doelen en      

tussendoelen in dit instrument zijn     

gekoppeld aan de SLO-doelen. De mentor      

van het kind is verantwoordelijk voor het       

registreren van de observaties. Ook     

analyseert zij welke ontwikkelingsgroei elk     

kind doormaakt en of het aanbod op de        

groep aanpassingen nodig heeft om bij de       

ontwikkeling aan te blijven sluiten. Hiervoor      

richt zij elk thema op passende wijze in. De         

voortgang in de ontwikkeling en de      

registraties in KIJK! bespreken we structureel      

met de ouders. 

 

Doorgaande lijn van opvang naar school 

Met instemming van de ouders vindt een       

structurele overdracht plaats van gegevens     

van de kinderen naar het basisonderwijs. De       

pedagogisch medewerker vult op een aantal      

vast omschreven momenten het kindvolg-     

systeem in, bespreekt dit met de ouders en        

draagt het over aan de leerkracht van de        

basisschool. Op deze manier gaat belangrijke      

informatie over de ontwikkeling van het kind       

niet verloren. Alle kinderen met een      

VVE-indicatie worden door middel van een      

zogeheten warme overdracht naar de     

basisschool overgedragen. Op steeds meer     

locaties vindt voor alle kinderen een warme       

overdracht plaats. Op sommige locaties     

gebeurt dit in de vorm van een       

driehoeksgesprek waaraan de mentor van     

het kind, de ouders en de toekomstige       

leerkracht deelnemen. 
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Het komt soms voor dat we ons zorgen        

maken over de ontwikkeling of gedrag van       

een kind. In dit geval bespreken we onze        

zorgen zo snel mogelijk met de ouders. We        

handelen dan op basis van een stappenplan. 

 

De groepsleiding wordt in dit soort situaties       

indien nodig ondersteund door een ervaren      

collega pedagogisch medewerker met    

zorgtaken. Deze denkt mee met     

groepsleiding en kan, indien zinvol, het kind       

observeren en inbrengen in het ‘Klein Casus       

Overleg’ als onderdeel van de Zorgstructuur      

0-23 jaar in de gemeente Lingewaard. Ook       

kan de groepsleiding en ouders adviseren      

over de aanpak of te nemen stappen. Ook        

kan ambulante begeleiding worden ingezet     

via het Jeugdteam van de gemeente      

Lingewaard. 

 

Doorgaande lijn van dagopvang naar BSO 

In de tijd voorafgaand aan de overstap van        

dagopvang naar school en buitenschoolse     

opvang gaat de pedagogisch medewerker     

met het kind een aantal keren mee naar de         

betreffende groep om gezamenlijke    

activiteiten uit te voeren. Hierdoor leert het       

kind de nieuwe pedagogisch medewerker     

en/of leerkracht kennen en went het aan de        

groep waar hij of zij in komt. 

 

Kinderen die uitstromen uit de peutergroep      

en/of het dagverblijf en gebruik gaan maken       

van de buitenschoolse opvang worden door      

de mentor van het kind overgedragen aan de        

toekomstige mentor van de bso. Ouder en       

kind worden uitgenodigd voor een     

kennismakingsgesprek op de bso met de      

mentor van hun kind. In dit gesprek worden        

ouder en kind o.a. geïnformeerd over wie de        

mentor van het kind wordt op de       

buitenschoolse opvang. 

 

 

 

 

3.6  Een dag op het 

kinderdagverblijf 
Brengen en halen 

De openingstijden: werkdagen van 07.00 tot      

19.00 uur. We verzoeken de ouders om       

kinderen voor 10.00 uur te brengen in       

verband met gezamenlijke activiteiten. 

 

Als een kind opgehaald wordt door iemand       

die wij niet kennen dan moet de ouder dit         

van tevoren aan ons doorgeven. Als de ouder        

van tevoren niets aan ons heeft doorgegeven       

dan geven wij een kind niet mee aan derden.         

Ook geven wij een kind niet mee aan        

personen onder de 16 jaar. 

 

Haal- en brengmomenten zijn voor ons      

momenten om informatie over het kind uit       

te wisselen tussen ouder en pedagogisch      

medewerker. 

 

Voor kinderen tot 1 jaar wordt in een        

schriftje bijgehouden hoe de dag van uw kind        

is verlopen. Dit kan gaan over bij-       

zonderheden, maar ook over het slapen en       

eten. 

 

Dagindeling 

Voor jonge kinderen is rust, regelmaat en       

reinheid (hygiëne) belangrijk. 

 

Voorspelbaarheid is voor kinderen belangrijk     

om de wereld te leren kennen. Om deze rust         

te waarborgen kijken onze pedagogisch     

medewerkers goed om zich heen: is de       

ruimte niet te druk? We houden een vaste        

dagindeling aan: op vaste tijden wordt er       

gegeten, gedronken en fruit gegeten.     

Kinderen slapen naar behoefte en/of wensen      

van de ouders. 
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Er wordt binnen en veel buiten gespeeld       

afhankelijk van het weer. Bij de jonge       

kinderen wordt er veel gezongen en      

voorgelezen. Wij geven ook aandacht aan      

verjaardagen en feestdagen. 

 

Voor kinderen die een VVE-indicatie hebben,      

bieden we een extra stimulerend     

programma. 

Alle kinderen worden geobserveerd met een      

erkend systeem. We vinden het belangrijk      

om samen met de ouders een goede       

overdracht van het kind te laten plaatsvinden       

naar de basisschool. 

 

Buitenspelen 

Buitenspelen en bewegen vinden we     

belangrijk. Daarom proberen we dat iedere      

dag te doen. De pedagogisch medewerkers      

gaan ook geregeld wandelen met de      

kinderen. Ook buiten bieden we een breed       

aanbod aan materialen aan, zodat kinderen      

volop keuze hebben en zich ook buiten       

spelenderwijs op meerdere ontwikkelings    

gebieden kunnen ontplooien en ervaringen     

opdoen. 

 

Ons prachtige plein biedt kinderen veel      

mogelijkheden tot diversiteit in spel. Er is       

zand en water, tegels en gras, rechte en        

glooiende stukken, een poortje van struiken      

en een glijbaan en nog veel meer! 

 

Vier ogen principe 

Veiligheid vinden we heel belangrijk. Vier      

ogen principe betekent dat er altijd iemand       

moet kunnen meekijken of meeluisteren op      

de dagopvang. We zorgen voor veilige      

opvang. Bij het uitvoeren van dit principe       

houden we rekening met de voor-      

spelbaarheid, mogelijkheid en frequentie    

waarin de pedagogische medewerker alleen     

op de groep is. 

 

 

 

 

Achterwacht 

Als er maar één pedagogisch medewerker      

aanwezig is op het kinderdagverblijf en de       

BKR wordt niet overschreden, dan is een       

achterwachtregeling van toepassing. Deze    

regeling houdt in dat in geval van       

calamiteiten er een achterwacht beschikbaar     

dient te zijn die binnen ambulance      

aanrijtijden op het kinderdagverblijf aan-     

wezig kan zijn. 

 

Normaal gesproken is dit de directeur. Als zij        

verhinderd is, wordt iemand anders aan-      

gewezen. We proberen te voorkomen dat      

een pedagogisch medewerker alleen in het      

pand is met kinderen. 

 

3-uurs regeling 

Bij aaneengesloten openstelling van tien uur      

of meer per dag kan maximaal drie uur per         

dag worden afgeweken van de vereiste BKR.       

Daarbij wordt minimaal de helft van de       

vereiste BKR ingezet. Per locatie wordt      

bepaald welk moment geschikt is om af te        

wijken van de BKR. Tijdens deze uren zullen        

de pedagogisch medewerkers een half uur      

per persoon pauze op kunnen nemen.      

Ouders worden hierover geïnformeerd    

tijdens een gesprek en / of rondleiding. 

 

Ieder kind een mentor 

Vanaf januari 2018 heeft elk kind binnen de        

opvang een mentor. Hierover informeren we      

de ouders schriftelijk. De mentor werkt op de        

groep waar het kind geplaatst is. Zij volgt de         

ontwikkelingen van het kind, is het eerste       

aanspreekpunt voor ouders (en in de BSO       

ook voor het kind). De mentor is per definitie         

een van de ‘vaste gezichten’ van het kind. 
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We krijgen op deze manier duidelijker zicht       

op het welbevinden en de ontwikkeling van       

de kinderen en houden de lijnen hierover       

richting ouders kort en transparant. Op vaste       

momenten bespreken we de ontwikkeling     

van het kind met ouders, net als op de         

basisschool gebruikelijk is. 

 

Tijdens een intake van een nieuw kind horen        

de ouders (en in de BSO ook het kind) wie de           

mentor van hun kind zal gaan worden. 

 

Eten en drinken 

Goede voeding vinden we heel belangrijk      

voor de kinderen. Voor ons voedingsbeleid      

verwijzen we naar de website van de Linge. 

 

Dieet en allergieën 

Ouders zijn verantwoordelijk om de     

pedagogisch medewerker op de hoogte te      

stellen van diëten, allergieën of wensen voor       

de voeding. Deze bijzonderheden/wensen    

worden tijdens het intakegesprek of tijdens      

een overdrachtsgesprek duidelijk besproken    

en beschreven op het intakeformulier. De      

pedagogisch medewerker noteert dit    

duidelijk. 

 

Hierdoor kunnen alle pedagogisch mede-     

werkers duidelijk zien of een kind een dieet        

of een allergie heeft. Bij een allergie zal de         

opvang proberen vervangende voeding aan     

te schaffen. Is dit niet mogelijk, dan zorgen        

ouders voor een alternatief. Als er een kans        

is op een ernstige allergische reactie op       

voeding dan wordt dit door ouders specifiek       

benoemd. 

 

Verschonen 

Op vaste tijden verschonen we de kinderen.       

Dit gebeurt voor en na het slapen voor        

kinderen die twee keer of vaker per dag        

slapen. Kinderen die 1 x per dag of minder         

slapen worden na ieder tafelmoment     

verschoond. Buiten deze standaard    

verschoonmomenten worden de kinderen    

regelmatig gecontroleerd op een vieze luier      

en zo nodig tussendoor verschoond. Aan het       

eind van de dag vindt er ook nog een         

verschoonronde plaats. 

 

Peuters zien hoe andere kinderen met de       

zindelijkheidstraining bezig zijn en worden     

daardoor gestimuleerd en gemotiveerd.    

Wanneer ouders thuis starten met     

zindelijkheidstraining en een kind eraan toe      

is, kan dit bij de opvang voortgezet worden.        

Kinderen die aangeven zelf te willen plassen       

krijgen hier de ruimte voor. 

 

Kinderen die met zindelijkheidstraining bezig     

zijn worden vaker gestimuleerd om naar de       

wc te gaan. De zindelijke kinderen gaan met        

een pedagogisch medewerker voor of na      

ieder tafelmoment naar het toilet.     

Tussendoor kunnen de kinderen dit altijd zelf       

aangeven en wordt hier gehoor aan gegeven.       

Na het toiletbezoek worden altijd de handen       

gewassen. 
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4.  Afdeling Onderwijs 
 

4.1 Hoe ziet ons 

onderwijs er uit? 
 

Aanmelding en toelating nieuwe kinderen 

Met de invoering van Passend Onderwijs op       

1 augustus 2014 hebben scholen in      

Nederland een zorgplicht. Daarmee hebben     

scholen de verantwoordelijkheid om alle     

kinderen een passende onderwijsplek te     

bieden. Onze school maakt deel uit van een        

samenwerkingsverband van scholen;   

samenwerkingsverband PassendWijs Arnhem   

e.o. Het samenwerkingsverband bestaat uit     

21 besturen van 125 scholen. Dit zijn       

reguliere scholen, scholen voor speciaal     

basisonderwijs en scholen voor speciaal     

onderwijs. 

 

Wat gebeurt er nadat u uw kind schriftelijk 

heeft aangemeld? 

Uiterlijk drie maanden voordat uw kind vier       

jaar wordt, wordt u uitgenodigd voor een       

intakegesprek op school. Tijdens het     

intakegesprek bespreken we de ontwikkeling     

van uw kind. Deze informatie is belangrijk,       

omdat we graag willen weten welke      

begeleiding uw kind nodig heeft én of wij die         

als school kunnen bieden. 

 

Wanneer uit het gesprek blijkt dat uw kind        

extra ondersteuning nodig heeft en er      

ontstaat twijfel of onze school de begeleiding       

kan bieden, dan ondernemen we een aantal       

vaste stappen om tot een zorgvuldige      

afweging te komen. Voor meer informatie      

hierover, kijk op: www.swv-passendwijs.nl. 

 

Als we de (extra) ondersteuning kunnen      

bieden, dan schrijven we uw kind in op onze         

school. Wanneer we de extra ondersteuning      

niet kunnen bieden dan zoeken we in overleg        

met de ouders een passende onderwijsplek      

op een andere school. Dat kan een reguliere        

school zijn, of een school voor speciaal       

(basis) onderwijs. We zoeken naar een goede       

balans tussen de ondersteuning die uw kind       

nodig heeft, uw wensen én de      

mogelijkheden van de scholen in het      

samenwerkings- verband. We streven hierbij     

naar het vinden van een passende      

onderwijsplek zo dicht mogelijk bij de woon-       

en leefomgeving van uw kind. 

 

Wanneer uw kind ingeschreven is, wordt uw       

kind drie dagdelen uitgenodigd om alvast te       

komen wennen. 

 

Bent u geïnteresseerd in onze school? Neem       

dan contact met ons op voor het maken van         

een afspraak. 

 

Kinderen van andere basisscholen 

Het komt voor dat kinderen van andere       

scholen de overstap maken naar onze school, 

bijvoorbeeld na een verhuizing. U kunt uw       

kind aanmelden op onze school. Wanneer      

uw kind aangemeld is, volgt een      

intakegesprek op school. De ontwikkeling     

van uw kind wordt besproken en ook nu        

wordt gekeken welke (eventueel extra)     

ondersteuning nodig is. Als nieuwe school      

ontvangen we - met toestemming van de       

ouders - gegevens en resultaten van de       

vorige school. 

 

Ook informatie van eventuele externen,     

bijvoorbeeld logopediste, fysiotherapeut of    

psycholoog, wordt overgedragen. Overleg    

vindt plaats tussen de intern begeleiders van       

beide scholen met uitwisseling van gegevens.      

Wanneer uit de gesprekken en de gegevens       

van de school van herkomst blijkt dat de        

school de ondersteuning kan bieden die uw       

kind nodig heeft, dan wordt uw kind       

ingeschreven.   
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Wanneer de informatie van de school van       

herkomst en eventuele onderzoeksverslagen    

van externen daar aanleiding toe geven,      

worden extra stappen ondernomen om tot      

een zorgvuldige afweging te komen. De      

directie neemt de beslissing over plaatsing,      

waarbij afstemming tussen de vraag van het       

kind en het aanbod van de school als        

belangrijkste voorwaarde geldt. 

 

Passend Onderwijs 

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook        

kinderen die extra ondersteuning nodig     

hebben. De overheid wil dat zoveel mogelijk       

kinderen naar een reguliere school kunnen      

gaan. Kinderen die het echt nodig hebben       

kunnen naar het speciaal basisonderwijs of      

het speciaal onderwijs. In onze regio      

(besturen uit de gemeenten Lingewaard,     

Overbetuwe, Arnhem, Renkum, Rheden en     

Roozendaal) werken we samen met     

basisscholen en scholen voor speciaal     

onderwijs om alle kinderen passend     

onderwijs te kunnen bieden. 

 

Wanneer extra ondersteuning aan de orde is,       

zal de stamgroepleider dit altijd met u als        

ouder overleggen. Als extra ondersteuning     

nodig is, wordt dit besproken met de intern        

begeleider en ondersteuner passend    

onderwijs vanuit het   

samenwerkingsverband. In ons   

schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben   

wij omschreven wat u mag verwachten van       

onze school en welke extra ondersteuning      

wij aanbieden. Dit SOP is te vinden op onze         

website.  

In het ondersteuningsplan van het     

samenwerkingsverband PassendWijs staat   

beschreven wat u mag verwachten van het       

samenwerkingsverband. Natuurlijk kunt u bij     

vragen altijd contact opnemen. 

 

Als blijkt dat een plek in het regulier        

onderwijs niet passend is voor uw kind, kan        

het in het speciaal basisonderwijs geplaatst      

worden.  

Onze school werkt nauw samen met SBO de        

Vlinderboom, de school voor speciaal basis-      

onderwijs binnen De Linge. Voor meer      

informatie over het samenwerkingsverband:    

www.swv-passendwijs.nl 

 

4.2  De vakken nader bekeken 
 

Wereldoriëntatie 

Het belangrijkste doel van onderwijs is dat       

kinderen de werkelijkheid leren kennen en ze       

voorbereiden op hun eigen plaats in de       

(grote) wereld om hen heen. Kinderen      

ervaren de wereld niet als losse stukjes maar        

als een geheel. Daarom kiezen we voor       

wereldoriëntatie (WO) als belangrijk    

onderdeel van ons onderwijs. 

 

We werken thematisch, waarbij de     

kerndoelen leidend zijn bij het aanbieden van       

de thema’s. Vanaf groep 3 zijn er projecten        

ontwikkeld, waarbij o.a kerndoelen vanuit     

aardrijkskunde, geschiedenis en natuur-    

onderwijs worden geïntegreerd. Daarnaast    

worden activiteiten vanuit andere vakge-     

bieden vertaald naar het thema dat centraal       

staat; drama, muziek, tekenen, handvaar-     

digheid, Rijke Taal, lezen, spel. 

 

In de dagopvang, peutergroep en onder-      

bouwgroepen wordt een aantal vaste     

thema’s aangeboden rondom jaarfeesten en     

de seizoenen. Daarnaast is er ruimte voor       

onderwerpen die vanuit de belangstelling van      

de kinderen komen en door de stamgroep-       

leider samen met de kinderen vertaald wor-       

den tot een project.  

 

We gebruiken veel verschillende instru-     

menten om informatie te verkrijgen en erva-       

ring op te doen. We noemen er hier drie. 
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1. in boeken en internet 

Op verschillende manieren zoeken kinderen     

naar informatie. Ze maken gebruik van      

informatieve boeken die op school aanwezig      

zijn of geleend worden bij de bibliotheek. Ze        

leren zoeken naar informatie op een      

Chromebook. 

 

2. op stap 

Regelmatig worden door kinderen (per     

stamgroep of in kleine groepjes) bezoeken      

afgelegd binnen Bemmel en in de regio,       

zodat koppeling tussen lesstof en omgeving      

gemakkelijk gelegd wordt. Kinderen    

bezoeken bijvoorbeeld het Dijkmagazijn, een     

winkel, een museum, een boerderij, een      

natuurgebied. De frequentie verschilt van     

jaar tot jaar en is afhankelijk van het project         

waaraan gewerkt wordt. 

 

3. natuur 

Voor onderzoekjes (insecten, bloemen,    

waterdiertjes e.d.) kunnen kinderen terecht     

in de vijvertuin naast onze locatie op de        

Flierenhofstraat, gelegen aan de    

Leemkuilselaan. Daarnaast maken we    

gebruik van het natuur- en milieu-      

educatiecentrum het Dijkmagazijn aan de     

Waaldijk in Bemmel. In samenwerking met      

het Dijkmagazijn beheren alle groep     

5-kinderen een eigen groentetuintje, waar ze      

de gehele cyclus van poten en zaaien tot        

oogsten verzorgen. 

 

Taal/lezen 

Nederlandse taal  

Taal in beeld / leerlijnen  (taalbeschouwing) 

Spelling in beeld (spelling en werkwoord- 

spelling) 

 

Lezen  

Groep 3 Veilig leren lezen Kim versie 

Groep 4 en 5 en 6 Estafette deel 3 

Groep 7, 8 divers aanbod teksten  

 

 

 

Begrijpend lezen  

Nieuwsbegrip XL  

Close reading a.h.v. diverse tekstsoorten 

gekoppeld aan WO.  

 

leeskring 

Vanaf de onderbouw verzorgen kinderen     

regelmatig een leeskring. Kinderen    

presenteren alleen of samen een boek,      

vertellen over de inhoud en lezen er stukjes        

uit voor. Het doel van deze kring is kinderen         

te stimuleren tot het lezen van goede       

boeken, het vergroten van het leesplezier en       

het oefenen van presenteren voor een      

groep. 

 

bibliotheek 

Er wordt op onze school veel aandacht aan        

lezen besteed. Het bezoeken van de      

bibliotheek vinden we belangrijk! Groepjes     

kinderen bezoeken regelmatig de biblio-     

theek. Ze kunnen dan informatie zoeken over       

de onderwerpen waar ze op school mee       

bezig zijn. Iedere stamgroep heeft een      

groepspas en mag boeken lenen voor een       

periode van zes weken. 

 

Rekenen/wiskunde 

Methode  

Rekenrijk (groep 1,2) 

Wereld in getallen (Groep 3 t/m 8) 

In de onderbouw werken we met de       

methode Rekenrijk. In groep 3 t/m 8 werken        

wij met de methode ‘Wereld in getallen’       

(versie 4). Beide zogenaamde realistische     

rekenmethodes hebben een aantal be-     

langrijke uitgangspunten die goed binnen het      

Jenaplanonderwijs passen. De methode biedt     

goede mogelijkheden om te kunnen     

differentiëren, zowel wat de instructie als      

wat de verwerking betreft. 
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Kunstzinnige vorming 

Methode  

Moet je doen 

Wereld kunst klapper 

De interne cultuurcoördinator is betrokken     

bij de keuze uit het aanbod op het gebied         

van cultuur, kunst en historie. Elk schooljaar       

staat een van de kunstdisciplines centraal. U       

leest er meer over in de Nieuwsbrief. Eerder        

hebben we aandacht besteed aan projecten      

over audiovisuele vorming, film, kunst,     

muziek, dans en poëzie. 

 

Muziek, tekenen, schilderen, handvaardig-    

heid (textiele werkvormen), dans, creatief     

schrijven en dramatische expressie komen     

regelmatig aan de orde in ons weekplan.       

Veelal wordt dit gekoppeld aan het project       

wereldoriëntatie. We gebruiken hiervoor    

onder andere de methode ‘Moet je doen’, en        

de ‘Wereld Kunst Klapper’. Kinderen van      

groep 7 maken ieder schooljaar een ‘cultu-       

reel rondje’ in de omgeving van Bemmel. Ze        

gaan dan op bezoek bij kunstenaars en be-        

kijken exposities in de buurt. 

 

Ook neemt onze school deel aan het project        

‘De Tuin van de Vrijheid’ rond 4 mei, samen         

met de andere Bemmelse basisscholen. In dit       

project worden geschiedenis en kunst met      

elkaar verbonden. 

 

Levensbeschouwelijk onderwijs/ 

filosofie 

We vinden het belangrijk dat er regelmatig       

tijd wordt besteed aan levensbeschouwelijk     

onderwijs. In alle bouwen is aandacht voor       

de kerkelijke feesten en Bijbelverhalen, daar-      

naast is er aandacht voor niet-christelijke      

culturen. De voorbereiding van kinderen op      

de Eerste Communie (groep 4) en op het        

Vormsel (groep 8 / voortgezet onderwijs)      

gebeurt in de parochie en niet op school. 

 

 

 

 

Engels 

Methode  

Take it easy 

In de bovenbouw (groep 7-8, kennismaking      

in groep 6) wordt Engels gegeven. Take it        

easy is een digibordmethode Engels en      

daarmee gegarandeerd interactief, actueel    

en effectief. De stof biedt volop variatie,       

differentiatie en verdieping. Het is daarmee      

een methode die kinderen goed voorbereid      

op Engels in het voortgezet onderwijs. 

 

Schrijven 

Methode  

Schrijfkriebels / Pennenstreken  

Het schrijfonderwijs op Donatushof is gericht 

op het vlot schrijven van een makkelijk       

leesbaar handschrift, waarbij het kind geen      

vermoeidheid of pijn ervaart. Ook wordt er in        

meer algemene zin aandacht besteed aan de       

werkverzorging; gebruik van het juiste     

materiaal op de juiste manier, met zorg en        

aandacht omgaan met schriften en werk-      

boekjes, aandacht voor verzorging van     

schrijfwerk gekoppeld aan wereldoriëntatie    

en Rijke taal. 

 
Verkeer 

Methode Jeugdverkeerskrant VVN. Doel van     

ons verkeersonderwijs is om kennis en      

vaardigheden bij te brengen alsmede sociaal      

gedrag aan te leren. Hierdoor proberen wij       

een veilige verkeersbeleving bij de kinderen      

te bereiken. Verkeersonderwijs krijgt deels     

een plek binnen projecten wereldoriëntatie.     

We werken ook met de Jeugd Verkeers- 

kranten van Veilig Verkeer Nederland. In de       

bovenbouw doen de kinderen mee aan het       

theoretische deel van het Nationaal Ver-      

keersexamen. 
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ICT 

De school beschikt over chromebooks, er zijn       

afspraken gemaakt op welke momenten     

welke groepen deze kunnen inzetten. De      

ontwikkelingen op het gebied van ICT gaan       

snel, we onderzoeken continu op welke      

manier we de chromebooks op een goede en        

verantwoorde manier kunnen en ook willen      

inzetten. Hierbij maken we bewuste keuzes;      

waar ondersteunt het chromebook het     

leerproces. 

De digitale schoolborden vergroten de     

mogelijkheden om computergebruik te inte-     

greren in het onderwijs. 

 

Bewegingsonderwijs: gymnastiek 

De gymlessen voor de groepen 3 t/m 8        

vinden plaats in de Bongerd. Door de inzet        

van werkdrukmiddelen krijgen alle kinderen     

les van een vakleerkracht. 

 

Kinderen van de groepen 1-2 ( Linde en        

Klimop) gymmen in de eigen speelzaal op       

school. Kinderen gymmen dan op gym-      

schoenen. 

 

Sieraden zoals kettinkjes en oorbellen     

kunnen gevaar opleveren. Houd hier reke-      

ning mee. Kinderen met langer haar moeten,       

ook in verband met veiligheid, het haar in        

een staart dragen. Eens per jaar organiseren       

we een sportdag, deze vindt plaats op de dag         

van de Koningsspelen. 

 
Actief burgerschap 

We vinden het belangrijk dat ons IKC zelf ook         

een gemeenschap is, waar kinderen en      

volwassenen leren samen te werken en      

samen te leren. Kinderen worden serieus      

genomen en delen mede de verantwoor-      

delijkheid voor een plezierige en veilige      

omgeving. Het IKC is een open gemeenschap.       

Leren gebeurt niet alleen op school. Daarom       

onderhoudt ons IKC contacten met instanties      

en organisaties die aan het leren kunnen       

bijdragen. Het IKC staat midden in de  

 

maatschappij en haalt de maatschappij Het      

IKC binnen. Een beleidsplan heeft de basis       

gelegd voor de wijze waarop wij op ons IKC         

aandacht besteden aan actief burgerschap     

en sociale integratie. Het beleidsplan ligt ter       

inzage bij de directeur. 

Ieder schooljaar besteden we aandacht aan      

goede doelen, leren we kinderen zorgvuldig      

om te gaan met materialen, leren we ze afval         

te scheiden, dragen we democratische     

waarden uit etc. Voor alles gaat het erom        

kinderen te leren respect op te brengen voor        

de ander en voor de wereld om hen heen, en          

het belang ervan te doen inzien. Alle volwas-        

senen in de school hebben daarin een taak        

en laten voorbeeldgedrag zien. 

Ons Jenaplanconcept, dat elke dag in de leef-        

en leergemeenschap tot uiting komt, helpt      

ons het actief burgerschap vorm te geven. 

 

Leren reflecteren: portfolio 

Op onze school wordt gewerkt met portfolio. 

Een portfolio kent u waarschijnlijk van      

kunstenaars; zij bewaren in hun portfolio      

hun mooiste en beste werken. In het       

onderwijs is portfolio een verzameling     

werkstukken van een kind, van groep 1 tot        

en met 8. Dit kan van alles zijn: tekeningen,         

schrijfwerk, rekenopdrachten, verhalen,   

foto’s van driedimensionaal werk. Kinderen     

verzamelen hun werk in eerste instantie in       

een werk- portfolio. Van daaruit maakt het       

kind een weloverwogen keuze voor het      

‘echte’ portfolio. Samen met de     

stamgroepleider wordt die keuze besproken. 

 

Zo denken kind en stamgroepleider samen      

na over de manier waarop het werkstuk       

gemaakt is, naar aanleiding van welke      

opdracht, wat moeilijk was, waar je trots op        

bent. Die reflectie is erg belangrijk.   
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Bij het werken met portfolio heeft het kind        

dus een actieve rol: het denkt na over zijn         

leerproces, ontdekt sterke en zwakke punten      

en wordt uitgedaagd om zichzelf nieuwe      

leerdoelen te stellen. In een portfolio wordt       

het kind niet met een ander vergeleken maar        

met zichzelf. 

Eens per jaar worden ouders uitgenodigd      

samen met hun kind het portfolio te       

bekijken. Dat kan natuurlijk ook altijd tussen-       

tijds. 

 

4.3  Begeleiding van onze kinderen 
 

Het volgen van kinderen 

De ontwikkeling van kleuters houden wij bij       

door observaties en middels digitale     

leerlingvolgsystemen (CITO LOVS en KIJK).     

Binnen het observatiesysteem ‘Kijk!’ worden     

alle ontwikkelingsaspecten van de kleuters     

genoemd. Zo is de ontwikkeling goed te       

volgen. In de groepen 1 en 2 worden in         

principe geen Cito-toetsen afgenomen. Hier     

kan bij individuele kinderen van worden      

afgeweken, als dit nodig/wenselijk is voor      

het volgen van de ontwikkeling. Vanaf groep       

3 maken kinderen regelmatig toetsen:     

methode- gebonden toetsen, toetsen van     

het CITO leerlingvolgsysteem. Deze toetsen     

beslaan verschillende vakgebieden. Resul-    

taten worden digitaal vastgelegd, zodat een      

goed overzicht van de ontwikkeling van het       

kind ontstaat. Daarnaast kunnen resultaten     

van individuele kinderen vergeleken worden     

met het gemiddelde van de groep. 

 

Van ieder kind wordt een digitaal kinddossier 

bijgehouden. Hierin staan onder andere de      

gegevens van het aanmeldformulier, de     

toets- en rapportgegevens van verschillende     

leerjaren, gegevens over speciale onder-     

zoeken en gesprekken met ouders en/ of       

kinderen. De stamgroepleider beheert deze     

gegevens. 

 

Drie keer per jaar bespreekt de stam-       

groepleider samen met de intern begeleider      

de resultaten van de groep. Hierbij komt ook        

de sociaal-emotionele ontwikkeling van    

kinderen aan de orde. Bij de overstap naar        

een andere bouw en/of andere stam-      

groepleider vindt een overdrachtsgesprek    

plaats.  

 

Regelmatig bespreekt de stamgroepleider    

met de interne begeleider de ontwik-      

kelingsvoortgang van kinderen die    

gedurende langere tijd speciale aandacht of      

zorg nodig hebben. U, als ouder, wordt hier        

ook bij be- trokken. 

 

Sociale veiligheid 

Respectvol omgaan met elkaar 

Er is veel aandacht voor hoe we met elkaar         

omgaan. Kinderen van verschillende    

leeftijden reageren op elkaar, werken samen      

en vullen elkaar aan. Rekening houden met       

de ander en ruimte geven aan de ander        

worden als vanzelfsprekende waarden    

aangeleerd. 

 
Helaas wordt er ook bij ons op school wel         
eens pestgedrag vertoond of gepest. We      

hebben een pestprotocol om gericht te      

werken aan het voorkómen ervan. We      

dragen negen heldere afspraken uit, en      

verwachten van kinderen dat ze die na-       

komen. Het protocol biedt tevens houvast als       

duidelijk is dat er gepest wordt. Het       

pestprotocol kunt u inzien op de website       

respectvol omgaan met elkaar. 
 

Bij de start van elk schooljaar krijgen de        

afspraken specifiek de aandacht binnen het      

wenproject, een project waarbij groepsvor-     

ming centraal staat. 
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Naast het pestprotocol hebben we ook een       

internetprotocol. Dit protocol richt zich op      

veilig gebruik van internet en social media en        

op gewenst internetgedrag. 

 

Het afgelopen jaar hebben we kleine      

projecten opgezet om kinderen te stimuleren      

respectvol te handelen. Deze projecten     

dienen als een soort onderhoud van het       

pestprotocol, proactief, naast de dagelijkse     

aandacht voor hoe we met elkaar omgaan.       

Vergelijkbare projecten zullen we ook in      

2020-2021 realiseren. 

 

De samenwerking met De Ommezwaai heeft      

onze visie en handelingsbekwaamheid ver-     

sterkt. (Zie 2.2 en 2.3) 

 

Problemen met betrekking tot agressie,     

geweld, seksuele intimidatie, discriminatie    

en 

pesten komen ook aan de orde tijdens: 

❏ individuele gesprekken met team-    

leden (in ieder geval tijdens de      

gesprekken in het kader van de      

gesprekkencyclus); 

❏ teamvergaderingen; 

❏ overleg met de ouderraad, IKC-raad     

en de kinderraad. 

 

Gezonde school 

Onze school heeft het landelijke vignet      

Gezonde School op het onderdeel sociaal      

emotionele ontwikkeling. Het vignet    

Gezonde School is een erkenning voor      

scholen die structureel werken aan het      

verbeteren van de gezondheid van hun      

kinderen en medewerkers. Onze school heeft      

speciale aandacht voor het thema     

‘Sociaal-emotionele ontwikkeling’. Onze   

manier van werken en het structurele en       

planmatige aanbod om die ontwikkeling te      

volgen en te stimuleren is positief      

beoordeeld. Het vignet Gezonde School is      

een initiatief van twintig landelijke     

gezondheidsorganisaties. Wilt u meer weten     

over het vignet Gezonde School? Kijk dan op        

www.gezondeschool.nl. 
 

Arbo coördinator 

Onze school heeft een arbocoördinator. De      

arbocoördinator draagt zorg voor onder     

andere de veiligheid en gezondheidszorg     

binnen de school, is mede verantwoordelijk      

voor het afnemen van de RI&E, het adviseren        

van de MR en het uitvoeren van Arbomaat-        

regelen. 

 

We hanteren gedragsregels m.b.t. de sociale      

en fysieke veiligheid van het team. Het gaat        

daarbij m.n. om het voorkomen van situaties       

waarin teamleden zich onveilig voelen. Deze      

regels zijn opgenomen in het document      

‘Respectvol omgaan met elkaar’. 

 

Kinderraad 

Onze school heeft een kinderraad. De      

kinderraad komt maandelijks bij elkaar en is       

dan in gesprek met de directie. In hun        

stamgroep bespreken de kinderen tijdens de      

vergaderkring wat de stamgroep graag als      

vergaderpunten in wil brengen. Dit zijn      

dagelijkse zaken waar kinderen tegenaan     

lopen, en ook onderwerpen die bijdragen      

aan de ontwikkeling van het IKC. Elke       

bijeenkomst van de kinderraad staat het      

onderwerp sociale en fysieke veiligheid op de 

agenda. Na afloop van iedere vergadering,      

nemen de kinderen de bespreekpunten mee      

terug naar de groep en wat er dan aan         

vervolgacties zijn afgesproken of welke     

beslissingen er zijn genomen. Zo leren      

kinderen samen met hun groep,     

verantwoordelijkheid te nemen voor het     

gehele IKC. 
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Mediation 

Bij mediation gaan we uit van de kwaliteit        

van kinderen om te helpen bij het oplossen        

van conflicten tussen kinderen. Mediation     

wordt ingezet vanaf groep 5. In de       

bovenbouwstamgroepen ontvangen alle   

kinderen jaarlijks, in de periode tussen de       

zomervakantie en herfstvakantie 6    

basislessen over mediationvaardigheden van    

de stamgroepleider. Na het afronden van      

deze lessen geven kinderen aan of ze       

mediator willen worden. Daarnaast geven     

kinderen aan welke kinderen uit hun      

stamgroep ze als een goede mediator zien;       

iemand bij wie ze zich prettig en veilig voelen         

om te helpen bij het oplossen van conflicten. 

 

Op basis van deze informatie wordt er door        

de groepsleiders een mediation team     

samengesteld. In het eerste jaar werden er       

kinderen uit groep 6,7 en 8 gekozen. Na het         

eerste jaar worden er alleen kinderen uit       

groep 6 geselecteerd. Zo bestaat de groep       

mediatoren altijd uit nieuwe kinderen en      

ervaren kinderen. Er wordt ook gezorgd dat       

het mediation team bestaat uit jongens en       

meisjes, in een zo eerlijk mogelijke verdeling.       

Het mediation team volgt jaarlijks, in de       

periode na de herfstvakantie, een training      

van 4 dagdelen. Voor de rest van de        

basisschoolperiode worden zij ingezet als     

peer mediators. Tijdens een schooljaar     

vinden er bijeenkomsten plaats met de      

mediatoren om te evalueren en vaardig-      

heden op te frissen. 

 

In het schooljaar 2018-2019 is het driejarige       

invoeringstraject “Mediation aan de basis”     

afgerond. Vanaf dat moment zullen stam-      

groepleiders die hiervoor opgeleid zijn, de      

trainingen aan de mediators geven. 

 

Dyslexievergoeding via Jeugdhulp 

Gemeente Lingewaard 

Sinds de invoering van de Jeugdwet per 1        

januari 2015 is de bekostiging en uitvoering       

van het beleid met betrekking tot Ernstig,       

Enkelvoudige Dyslexie (EED) onderdeel    

geworden van het beleid Jeugdzorg binnen      

de gemeente Lingewaard. 

 

De basis is goed lees- en spellingonderwijs in        

groepsverband. Wanneer een kind onvol-     

doende profiteert van het basisaanbod,     

wordt het lees- en spellingonderwijs voor dit       

kind geïntensiveerd: verlengde en verdiepte     

instructie, herhaling in kleinere stappen,     

specifieker van inhoud en met meer      

oefentijd en begeleide inoefening. Wanneer     

deze intensivering er niet toe leidt dat het        

kind het tempo van de groep kan bijhouden        

en de leer- en spellingontwikkeling     

stagneert, worden meer specifieke    

interventies geboden, passend bij de     

onderwijsbehoeften en afgestemd op de     

hiaten in de lee- en spellingontwikkeling. 

 

Wanneer de lees- en/of spellingontwikkeling     

achterblijft ondanks goed uitgevoerde en     

voldoende intensieve interventies, worden    

de lees- en/of spellingproblemen hardnekkig     

genoemd. Als daarnaast ook in de scores van        

specifieke toetsen voldaan wordt aan het      

criterium achterstand, kan via de jeugdhulp      

van de gemeente een indicatie worden      

aangevraagd voor diagnostiek (psychologisch    

onderzoek en diagnose). Met deze beschik-      

king kunnen ouders bij een instantie terecht       

die dyslexieonderzoek kan uitvoeren. 

 

Externe begeleiding 

Wanneer blijkt dat aanvullende begeleiding     

rondom een kind nodig is, kan ondersteuning       

door een externe en interne dienstverleners      

worden ingeschakeld. We hebben contact     

met de jeugdarts van de GGD, de school-        

gericht maatschappelijk werker en de school-      

logopediste.   
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Ook kan de hulp van samenwerkingsverband      

Passendwijs worden ingeschakeld. Er is     

structureel overleg met de school-     

ondersteuner van Passendwijs en ook de      

orthopedagoog kan worden betrokken om     

mee te denken over voorliggende vragen.  

 

Naar behoefte kan een ronde tafel overleg       

geïnitieerd worden. De intern begeleider of      

een andere partner (de ouder, schoolgericht      

maatschappelijk werk, jeugdconsulent,   

leerplichtambtenaar, kinderopvang, BSO)   

nodigt die mensen uit die nodig zijn om een         

ondersteuningsvraag te beantwoorden. Een    

ronde tafel is altijd flexibel ingericht. Er       

wordt gekeken vanuit de invalshoek school      

en thuis om te bepalen wie er naast de         

ouders aan tafel nodig zijn om de       

ondersteuningsvraag handelingsgericht en   

oplossingsgericht te beantwoorden. Soms    

adviseert de school ouders een externe      

specialist in te schakelen, bijvoorbeeld een      

fysiotherapeut, kinderarts,  

jeugdhulpverlening of psycholoog. Het kan     

zijn dat daar een indicatie voor nodig is via         

de gemeente. 

 

Uiteraard kunnen ouders ook zelf een      

externe specialist inschakelen. In het belang      

van uw kind adviseren we vooraf contact op        

te nemen met de school om de begeleiding        

van uw kind gezamenlijk zo optimaal      

mogelijk te kunnen laten verlopen. 

 
Kinderen met een cognitief talent 

We richten ons op een integrale aanpak,       

waarbij álle kinderen een passend aanbod      

krijgen. De stamgroepleider biedt cognitief     

begaafde kinderen planmatig binnen de     

groep aangepaste lesstof aan. Waar nodig      

maakt hij/zij de lesstof compacter en/of      

biedt hij/zij verbredings- of verdiepingsstof     

(verrijken) aan.  

We vinden het belangrijk dat kinderen zoveel       

mogelijk deel blijven uitmaken van hun      

sociale netwerk. (Hoog)begaafde kinderen    

blijven daarom bij ons op school in de eigen         

groep en gaan indien nodig een dagdeel per        

week naar de Plusgroep. Dit gebeurt meestal       

vanaf groep 5. In de Plusgroep krijgen       

kinderen van een gespecialiseerde stam-     

groepleider onderwijsaanbod dat zich onder     

andere richt op onderzoeks- en leervaardig-      

heden. Door kinderen te bevragen op hoog       

niveau, leren ze onder begeleiding zich in te        

spannen om een opdracht te kunnen      

volbrengen. Kinderen leren hoe te leren en       

om te gaan met tegenslagen wanneer ze iets        

niet direct beheersen. Vanuit de Plusgroep      

wordt nadrukkelijk de verbinding gemaakt     

met het programma en de aanpak op de        

andere dagen van de week. Ook kan de        

leerkracht excellent leren op individueel     

niveau met kinderen aan de slag gaan om de         

onderwijs- en ondersteuningsbehoeften   

nader in kaart te brengen en biedt zij        

coaching aan stamgroepleiders. 

 

Aanmelding voor de Plusgroep gebeurt in      

overleg tussen stamgroepleider, de leer-     

kracht excellent leren, de intern begeleider      

en ouders. Er worden vragenlijsten gehan-      

teerd die als onderlegger dienen. 

 

Jeugdgezondheidszorg op de 

basisschool 

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het      

gezond en veilig opgroeien van kinderen van       

0 tot 18 jaar. Dit doet de JGZ op het          

consultatiebureau, op school en in de wijk.       

Iedere school heeft een eigen JGZ-team,      

bestaande uit een doktersassistent, een     

jeugdverpleegkundige en jeugdarts. 

 

Standaard onderzoeken 

Op de basisschool krijgen kinderen twee      

standaard onderzoeken. Dit gebeurt rond     

5/6 jaar en rond 10/11 jaar door de        

doktersassistent. 
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Bij deze onderzoeken wordt gelet op de groei 

en ontwikkeling. Ook wordt gevraagd hoe      

het met uw kind thuis, op school en in de          

vrije tijd gaat. Ouders/verzorgers zijn bij deze       

onderzoeken niet aanwezig. U krijgt thuis      

voorafgaand aan het onderzoek een brief      

met daarbij een vragenlijst. U kunt hierop       

ook aangeven of u vragen heeft over de        

gezondheid of het gedrag van uw kind. 

 

Spreekuren 

Zijn er bijzonderheden of heeft u vragen, dan        

wordt u samen met uw kind uitgenodigd       

voor het spreekuur van de jeugdarts of       

jeugdverpleegkundige. Ook kunt u zelf een      

afspraak maken als u vragen heeft over de        

ontwikkeling, gezondheid (gehoor, zien,    

motoriek, groei), welzijn of opvoeding van      

uw kind. Hierbij kunt u denken aan       

onderwerpen als eten, slapen, zindelijkheid,     

de sociaal-emotionele ontwikkeling en de     

puberteit (als het kind iets ouder is). 

❏ http://www.vggm.nl/jeugdengezond

heid 

❏ Stuur een email naar: ggd@vggm.nl 

❏ Of bel op werkdagen tussen     

9.00-12.00 en 

13.00-17.00. Tel: 088-3556500. 

 

Langdurig zieke kinderen 

We verzoeken u, wanneer uw kind ziek is, dit         

direct bij de school te melden. Wanneer een        

kind langere tijd niet naar school kan komen,        

bekijken we samen met de ouders hoe het        

onderwijs, rekening houdend met de ziekte,      

kan worden voortgezet. Hierbij maken we      

gebruik van de deskundigheid van een      

consulent onderwijsondersteuning zieke   

kinderen. Voor kinderen opgenomen in een      

academisch ziekenhuis, zijn dat de consu-      

lenten van de educatieve voorziening. Voor      

alle andere kinderen betreft het de consulen-       

ten van onderwijsbegeleidingsdienst Marant. 

 

 

 

 

Het is een wettelijke plicht om voor elke        

kind, 

ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor        

kwalitatief goed onderwijs. Het voortzetten     

van het onderwijs, aangepast aan de      

problematiek, is belangrijk. Hierdoor blijft     

het zieke kind bezig met de toekomst en        

worden leerachterstanden zoveel mogelijk    

voorkomen. Minstens zo belangrijk is dat het       

kind tijdens ziekte contact blijft houden met       

de klasgenoten en de stamgroepleider. Een      

kind moet weten en ervaren dat hij/zij ook        

dan meetelt en erbij hoort. 

 

Logopedische screening 

De schoollogopediste komt minstens    

tweemaal per schooljaar een aantal dagen      

op school. De logopedie heeft een preventief       

karakter. De taak van de logopedist is het        

diagnosticeren van taal- spraak- en/of     

stemstoornissen en afwijkende mondge-    

woonten. 

 

De ontwikkeling van de spraak en het       

taalgebruik van een kind is een belangrijk       

onderdeel van de algemene ontwikkeling.     

Daarom worden elk schooljaar alle kinderen      

uit groep 2 gescreend door de school-       

logopediste. 

 

Hierbij wordt verschil gemaakt in een      

uitgebreide screening en een korte     

screening. Kinderen die dit niet nodig      

hebben, komen niet in aanmerking voor de       

uitgebreide screening, maar krijgen wel een      

korte screening als extra check. Aan de hand        

van adviezen van de logopediste laat de       

stamgroepleider van de groep kinderen in      

aanmerking komen voor de uitgebreide, dan      

wel de korte screening. Als er aanleiding toe        

is, voert de logopediste ook onderzoeken uit       

bij kinderen van andere leeftijden, op      

verzoek van ouder(s) en stamgroepleider. 
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Naar aanleiding van het onderzoek of de       

screening worden sommige kinderen door-     

verwezen voor logopedie naar een logo-      

pedist in de vrije vestiging. Soms hoeft een        

bepaalde stoornis niet direct behandeld te      

worden. Dan blijft het kind onder controle en        

wordt elk schooljaar opnieuw gezien door de       

schoollogopediste. Alle ouder(s) worden    

schriftelijk geïnformeerd over het resultaat     

van de screening, het onderzoek en/of de       

controle. 

 

Overgang naar de volgende groep 

Aan het einde van het schooljaar stromen de        

kinderen door naar een volgend leerjaar. Af       

en toe komen we tot de conclusie dat alle         

inzet onvoldoende effect heeft. De school      

neemt dan in overleg met ouders het besluit        

een kind een leerjaar nog eens over te laten         

doen. Uiteindelijk neemt de school de      

beslissing. Als ouders het niet eens zijn met        

de plaatsingsbeslissing, kunnen zij volgens de      

klachtenprocedure van de school (zie hoofd-      

stuk 5.12) bezwaar maken. 

 

Ook kan het voorkomen dat een kind op een         

bepaald vakgebied een aangepast pro-     

gramma nodig heeft. Het kind behaalt dan       

voor dat vakgebied niet het eindniveau van       

de basisschool. Voor het kind wordt een ont-        

wikkelperspectief opgesteld (zie hoofdstuk    

4.2.10). 

 

Naar het voortgezet  onderwijs 

Algemeen 

Ouders van kinderen van groep 7 en 8        

worden geïnformeerd over het voortgezet     

onderwijs. Zij ontvangen een overzicht van      

activiteiten gericht op oriëntatie op de      

verschillende scholen, zoals de Scholenmarkt     

en Open dagen. Tevens wordt in dit overzicht        

de procedure rondom advisering aangegeven     

en tijdens deze avond toegelicht. 

 

Met ouders van kinderen van groep 7       

bespreken we begin februari in welke      

richting 

ze zich met hun kind kunnen oriënteren, met        

het oog op de open dagen. Aan het eind van          

het jaar krijgen kinderen van groep 7 een        

pré-advies. Het definitieve schooladvies    

wordt in groep 8 begin februari gegeven,       

voorafgaande aan de open dagen. 

 

Zowel het pré-advies als het definitieve      

advies is gebaseerd op observaties,     

resultaten van methodegebonden toetsen en     

het CITO leerlingvolgsysteem en overleg met      

collega’s. 

 

Op de Lingescholen doen alle kinderen in       

groep 8 mee aan de afname van een        

Eindtoets, uitgezonderd die kinderen die     

volgens wettelijke bepalingen niet deel     

hoeven te nemen: 

❏ Kinderen die aan het begin van groep       

8 vier jaar of korter in Nederland zijn        

en die het Nederlands onvoldoende     

beheersen om de opgaven goed te      

kunnen lezen; 

❏ Zeer moeilijk lerende kinderen 

❏ Meervoudig gehandicapte kinderen   

die veel moeite hebben met leren. 

❏ De eindtoets bevat opgaven op het      

gebied van taal, rekenen/wiskunde,    

studievaardigheden en wereldoriën- 

tatie. 

 

Bij de keuze voor vervolgonderwijs staat het       

schooladvies centraal. Deze wordt gegeven     

voorafgaand aan de uitslag van de eindtoets.       

De eindtoets dient hierbij als ondersteuning      

van het schooladvies. Als een kind de       

Eindtoets beter maakt dan verwacht, moet      

de school in overleg met de ouders het        

schooladvies heroverwegen. Dit kan leiden     

tot een wijziging in het schooladvies, maar er        

kan ook beslist worden dat wordt afgeweken       

van het resultaat van de eindtoets. Soms       

maken kinderen de eindtoets minder goed      
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dan verwacht. In dat geval mag de school        

haar schooladvies niet aanpassen. 

 

Nadat het kind door ouders is aangemeld bij        

het Voortgezet Onderwijs, vindt er een      

kindbespreking -de zogenaamde warme    

overdracht- plaats tussen de betrokken     

school en de stamgroepleider van groep 8.       

Van ieder kind wordt het onderwijskundig      

rapport digitaal overgedragen. Gedurende de     

eerste drie jaren na plaatsing koppelt de       

school voor Voortgezet Onderwijs de     

resultaten terug naar de basisschool. 

 

Ontwikkelingsperspectief 

De inspectie stelt een ontwikkelings- 

perspectief (OPP) verplicht voor kinderen die      

niet de einddoelen van groep 8 halen en        

kinderen die gebruik maken van extra      

ondersteuningsmiddelen. Bij een ontwikke-    

lingsperspectief gaat het erom dat voor      

kinderen, voor een langere periode, hun      

ontwikkelingsmogelijkheden ingeschat  

worden. Door het instroomniveau en     

uitstroomniveau met elkaar te verbinden     

ontstaat de ontwikkelingslijn. Op een     

bepaald moment in de schoolloopbaan kan      

voorspeld worden naar welk vervolg-     

onderwijs een kind zal uitstromen: VWO,      

HAVO, VMBO, al dan niet met LWOO of        

Praktijkonderwijs. 

 

Ook wordt gaandeweg duidelijk welke     

leerdoelen bij een kind haalbaar zijn. Voor       

een aantal kinderen betreft dat de      

einddoelen van ongeveer eind groep 6. Deze       

haalbare doelen moeten voor rekenen,     

spelling, technisch- en begrijpend lezen     

geformuleerd worden. 

Het mikken op de hoogste doelen, binnen de        

bandbreedte van hun eigen perspectief, is      

het motto binnen het werken met      

ontwikkelingsperspectief. Door voor en met     

kinderen uitdagende/hoge doelen te stellen,     

kunnen kinderen uitgedaagd blijven worden     

en kan eruit gehaald worden wat erin zit. 

 

Halverwege groep 7 brengt de stamgroep-      

leider in beeld welke kinderen mogelijk in       

aanmerking komen voor Leerwegondersteu-    

nend Onderwijs of Praktijkonderwijs. De     

stamgroepleider informeert de ouders en     

schetst de verdere procedure en het tijdpad. 

 

4.4 De meetbare resultaten van 

 ons onderwijs 
Het is van groot belang om na te gaan wat de 

resultaten zijn van ons onderwijs: 

 

Doen wij de goede dingen en... doen wij de         

juiste dingen ook goed? 

 

De resultaten van ons onderwijs willen we       

afmeten aan de mate waarin wij erin slagen        

álle kinderen te begeleiden. Door middel van       

ons volgsysteem en onze structuur van      

onderwijs en begeleiding, kunnen zoveel     

mogelijk kinderen op de eigen school      

onderwijs volgen. 

 

De vaststelling van de resultaten moet zo       

objectief mogelijk gebeuren. De onder-     

staande punten geven een objectieve indi-      

catie van de kwaliteit van het onderwijs op        

school. 

 

Methodegebonden toetsen 

Methoden zijn een middel om een onder-       

wijsdoel te bereiken. Bovendien bieden ze      

stamgroepleiders houvast om kwalitatief    

goed onderwijs te bieden. Steeds meer      

methoden bevatten materialen, didactische    

aanwijzingen en suggesties voor extra     

instructie om onderwijs op maat te kunnen       

verzorgen. De methoden hebben een eigen      

registratiesysteem, waarin de stamgroep-    

leider het gegeven onderwijsaanbod noteert.  
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Ook registreert de stamgroepleider de     

resultaten van de tussentijdse toetsen. Op      

basis daarvan kan het onderwijsaanbod     

tussentijds worden bijgesteld. Op deze     

manier volgt en bewaakt de stamgroepleider      

de ontwikkeling van individuele kinderen en      

de groep per leergebied. 

 

CITO LOVS en Schoolzelfevaluatie 

Naast methodegebonden toetsen gebruiken    

we methode-onafhankelijke toetsen om de     

ontwikkeling van individuele kinderen en de      

groep te volgen. Het Kind- en onder-       

wijsvolgsysteem (LOVS) van CITO voorziet in      

een optimale onderlinge afstemming van al      

onze toetsen voor het basisonderwijs: de      

toetsen van het Leerlingvolgsysteem, en de      

Eindtoets Basisonderwijs. Met de toetsen     

kunnen de vorderingen van individuele     

kinderen en groepen kinderen gevolgd en      

geanalyseerd worden. We gebruiken de     

gegevens ook om het onderwijs op      

schoolniveau te analyseren en verder te      

ontwikkelen. 

 

Rapporten / gesprekken 

Met ingang van schooljaar 2018-2019     

hebben we aan het begin van het schooljaar        

startgesprekken geïntroduceerd. Dit zijn ge-     

sprekken die vanuit het kind worden gevoerd       

met ouder(s) en stamgroepleider. 

 

Tijdens het gesprek staat het welbevinden      

centraal. Hoe ben je gestart; hoe vind je het         

in de stamgroep? Wat kun jij goed? Wat wil         

je leren? Wat vind je nog lastig? Met kin-         

deren die al langer in de stamgroep zijn, bou-         

wen we verder; wat neem je mee van het         

vorige jaar? Wat wil je nu gaan leren? 

 

Alle kinderen krijgen een rapport. De ouders       

van kinderen van jaargroep 2 t/m 8       

ontvangen twee keer per jaar een schriftelijk       

verslag. De instroomgroep en groep 1      

ontvangen eens per jaar een rapport, in juni.        

Het rapport is een verslag van de stam-        

groepleider over de ontwikkelingen en de      

vorderingen van het kind aan zijn ouders. 

 

Naast de rapportage zijn we in gesprek over        

de ontwikkeling van de kinderen. Er zijn drie        

ronden per schooljaar, drie keer per jaar       

worden alle ouders uitgenodigd. Twee van      

deze drie gesprekken zijn gekoppeld aan de       

rapportage. In de bovenbouw zijn naast de       

ouders ook de kinderen aanwezig tijdens      

deze gesprekken. Er wordt teruggekeken     

naar de afgelopen periode en doelen voor de        

komende periode worden besproken. 

 

Op de momenten dat kinderen overgaan      

naar een volgende stamgroep, vindt er een       

gesprek plaats met kind en ouders waarin       

teruggekeken wordt naar de periode in de       

stamgroep en vooruitgekeken naar het     

vervolg op Donatushof. In groep 8 wordt er        

aan het eind van het schooljaar een       

afsluitend gesprek met de ouders en het kind        

gehouden; het kind wordt gevraagd terug te       

kijken op hoe het de tijd op Donatushof        

heeft ervaren, wat het op Donatushof heeft       

geleerd en meeneemt naar het Voortgezet      

onderwijs. 

 

Het is naast de vaste momenten altijd       

mogelijk tussentijds een afspraak te maken. 

 

Voor de overige manieren van informatie-      

voorziening verwijzen we u naar hoofdstuk      

6.2. 

 

Onze resultaten op de CITO  

Eindtoets basisonderwijs 

Tussen half april en half mei maken alle        

kinderen van groep 8 een Eindtoets, die       

landelijk genormeerd is. Daarmee ontstaat     

een beeld van de individuele prestaties van       

de kinderen en van de school als geheel.   
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Scholen kunnen zich onderling vergelijken     

met het gemiddelde van alle deelnemende      

scholen, maar ook met het gemiddelde van       

de scholen die gelet op de sociaal-culturele       

achtergrond van hun kinderen vergelijkbaar     

zijn. 

 

IKC Donatushof heeft ook in schooljaar      

2018-2019 ruim voldoende gescoord voor de      

Eindtoets. Dit was een score die overeen-       

kwam met de doelen die vooraf voor deze        

groep kinderen geformuleerd waren. In     

schooljaar 2019 -2020 is ten gevolge van de        

Covid-19 de afname van de Eindtoets komen       

te vervallen.  

 

Uitstroomgegevens 

Hieronder vindt u een overzicht van de       

schoolsoorten voor voortgezet onderwijs    

waar onze 32 kinderen van groep 8 in        

schooljaar 2020-2021 naartoe zijn gegaan. 

 

 

 

 

 

5.  Het team 
 

5.1 De samenstelling van het team 
Het team van Jenaplan IKC Donatushof      

bestaat uit 43 mensen: 22 leerkrachten, 9       

pedagogisch medewerkers, 1 intern bege-     

leider, 2 conciërges, 1 administratief     

medewerkster, 4 onderwijsassistenten, 3    

vakleerkrachten gymnastiek en 1 directeur. 

 

5.2 Vergaderingen 
Voor onderwijskundige afstemming en    

allerlei praktische zaken vinden verschillende     

vormen van overleg plaats. Collega’s van een       

bouw overleggen, naast allerlei extra     

momenten, 4 keer per jaar in aanwezigheid       

van alle collega’s, over onderwerpen als      

WO-projecten, lesinhoud, organisatie,   

kinderen en materialen. Het team komt op       

tijdens 4 teamvergaderingen bij elkaar om uit 

te wisselen over de invulling van projecten,       

schoolorganisatie en schoolontwikkeling. Om 

te voorkomen dat er (te)veel vergaderd      

wordt, zijn werk- en overlegmomenten     

ingevoerd. Tijdens deze werkmomenten    

gaan collega’s met hun bouwcollega’s     

concreet aan de slag met de      

onderwijskundige voorbereiding van de    

komende periode. Werkgroepen komen    

regelmatig bij elkaar voor voortgang en      

borging van ontwikkelingen. 

 

Tijdens de studiedagen en -avonden en      

tijdens de voorbereidingsdag in augustus     

wordt er uitsluitend gesproken en     

uitgewisseld over zaken die met (Jena-      

plan)visie te maken hebben, verbeter-     

trajecten, projecten waaraan we samen     

werken om onderdelen van ons onderwijs en       

de schoolorganisatie te verbeteren. 

 

Ook vindt er overleg plaats tussen alle       

medewerkers die te maken hebben met      

kinderen van 0-7 jaar. Op deze manier       

ontwikkelen we samen een doorgaande lijn. 

 

5.3 Ontwikkeling van  

medewerkers 
Veranderingen in de maatschappij en het      

onderwijs zijn van invloed op de van       

medewerkers gevraagde vaardigheden. Om    

daarop goed te kunnen inspelen, voeren alle       
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teamleden regelmatig gesprekken met de     

directeur. In die gesprekken staat pro-      

fessionele ontwikkeling in relatie tot de      

schoolontwikkeling centraal. Hoe kun je in      

ontwikkeling zijn en blijven, wat mag je       

daarbij als medewerker van het management 

verwachten? Opleiding en scholing zijn     

daarvan onderdelen. 

Met scholing en professionele ontwikkeling     

reageren we op onze eigen ambities, en ook        

op wettelijke vereisten. 

 

5.4 Vervanging 
Bij ziekte of afwezigheid van stamgroep-      

leiders en pedagogisch medewerkers wordt     

door de school voor vervanging gezorgd. In       

voorkomende gevallen kunnen de scholen     

een beroep doen op de vervangers- en       

invalpool. Alle vervangers zijn gekwalificeerd; 

teamleden nemen vóór de komst van kin-       

deren het (dag)programma met ze door. Ver-       

vangers zijn niet altijd bekend met onze       

school, waardoor ze mogelijk een vraag van       

ouders niet direct kunnen beantwoorden. 

 

De leeftijdsopbouw van het personeel van de       

basisschool ziet er als volgt uit: 

Leeftijdscategorie: 

 20-29 jaar: 8 

 30-39 jaar: 7 

 40-49 jaar: 13 

 50-59 jaar: 8 

60-65 jaar: 7 

 

Voor het inzetten van vervanging hanteren 

we het volgende stappenplan: 

1. We vragen om een vervanger uit de        

regionale invalpool waarbij De Linge is aan-       

gesloten; 

2. We vragen parttimers de dagen van de        

zieke collega over te nemen en extra te wer-         

ken; 

3. Als we desondanks geen vervanging      

kunnen regelen, wordt de betreffende groep,      

indien mogelijk, verdeeld over andere     

groepen. Een noodlessenpakket ligt altijd     

klaar, zodat de kinderen in ieder geval aan        

het werk kunnen. 

 

Wij doen er alles aan om uw kind het         

onderwijs te bieden waar het recht op heeft.        

Soms hebben we echter te maken met       

overmacht en lukt dit niet. We proberen in        

die situaties de kinderen zo goed mogelijk op        

school te begeleiden. Als ook dat niet lukt en         

al onze mogelijkheden uitgeput zijn, dan      

neemt de directeur contact met u op omdat        

we de groep van uw kind helaas naar huis         

moeten sturen. Dit gebeurt slechts in het       

uiterste geval. Wij vragen hiervoor op      

voorhand uw begrip. 

 

5.5 Arbocoördinator 
Het uitvoeren van de risico-inventarisatie en      

–evaluatie (RI&E) rond de werkomstan-     

digheden op school en het daaraan gekop-       

pelde plan van aanpak met prioriteiten, is       

één van de belangrijkste taken van de       

arbocoördinator op school. Op onze locatie      

Zijn Heidi Visser en Natascha van Delft de        

arbocoördinatoren. 

 

5.6 Bedrijfshulpverlening (BHV) 
Doel is het verlenen en coördineren van hulp        

bij calamiteiten en ongevallen. Bedrijfs-     

hulpverleners bieden eerste hulp, beperken     

en bestrijden brand en organiseren     

ontruiming (en ontruimingsoefeningen). 

Jaarlijks vindt in samenwerking met de      

andere Lingescholen bijscholing plaats. Op     

beide locaties zijn iedere schooldag vol-      

doende BHV-ers aanwezig. 
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5.7 Stagiaires 
Al vele jaren voorziet onze school in       

stageplaatsen voor studenten van de Pabo in       

Arnhem/Nijmegen. Stagiaires die pas be-     

ginnen, geven soms een les. Gevorderde      

studenten krijgen steeds wat meer     

verantwoordelijkheid en ook meer taken.     

Studenten in de eindfase van de opleiding       

worden LIO genoemd (Leraar In Opleiding).      

Een LIO krijgt gedurende drie dagen per       

week de verantwoordelijkheid voor een     

stamgroep.  

 

Daar horen ook activiteiten bij na schooltijd:       

vergaderen, oudergesprekken, ouderavon-   

den. In alle gevallen behoudt de eigen       

stamgroepleider de eindverantwoordelijk-   

heid. 

 

Naast stagiaires van de Pabo kennen we op        

onze school ook studenten van de opleiding       

SPW (Sociaal Pedagogisch Werk). Zij volgen      

meestal de opleiding voor onderwijsassistent 

en zullen tijdens stages die assistenten rol op        

zich nemen. 

 

In verband met de maatschappelijke stage      

bezoeken ook regelmatig middelbare scho-     

lieren onze school. 

 

 

6.  Ouders 
 

Wij vinden het belangrijk dat ouders,      

kinderen, stamgroepleiders en pedagogische    

medewerkers samenwerken. Een goede    

relatie met u als ouder vormt dan ook een         

wezenlijk onderdeel van onze gemeenschap. 

 

We hopen dan ook dat u zich thuis voelt in          

ons IKC. 

 

We vragen u regelmatig voor ondersteuning      

bij excursies en andere activiteiten. Betrok-      

kenheid en inzet van ouders wordt bijzonder       

gewaardeerd! 

 

6.1 Het belang van betrokkenheid 

van ouders bij school 
Drie keer per jaar vindt uitwisseling met alle        

ouders plaats tijdens de oudergesprekken.     

Natuurlijk is er daarnaast veel uitwisseling en       

afstemming tijdens excursies, vieringen en     

activiteiten, en tijdens (extra) ouderge-     

sprekken. 

 

Iedere stamgroep kent een stamgroepouder     

die de stamgroep vertegenwoordigt. Zij of hij       

kan door de stamgroepleider ook gevraagd      

worden voor ondersteunende activiteiten. In     

ieder geval één keer per jaar is er een         

ouderavond met algemene informatie en/of     

een bepaald thema waarover we met elkaar       

van gedachten wisselen. 

 

Er zijn ook ouders actief in de IKC raad en in           

de ouderraad (zie hieronder). 

 

6.2 Informatievoorziening aan 

ouders 
Ouders worden op de hoogte gehouden door       

middel van de Nieuwsbrief. De Nieuwsbrief      

verschijnt iedere drie weken. Hierin staat      

actuele informatie over opvang, school-     

projecten, IKC-ontwikkelingen, excursies en    

personeel. 

 

Het is ook beslist de moeite waard       

regelmatig op onze website te kijken      

www.donatushof.nl/ voor allerlei informatie.    

Ook kunt u via de site formulieren en        

nieuwsbrieven downloaden. 

 

Op onze Facebook pagina krijgt u een beeld        

van wat er zich afspeelt op het gehele IKC. 
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Om een beeld te krijgen van wat er gebeurt         

in de stamgroep van uw kind en/of bij de         

opvang worden ouders aan het begin van het 

schooljaar uitgenodigd de (stam)groep via     

Klasbord te volgen. 

 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar       

delen we een kalender met daarop alle       

bekende data voor het nieuwe schooljaar.      

Denk daarbij aan studiedagen, bijzondere     

activiteiten, vakanties. 

 

Tijdens de inlooptijd ligt de focus van de        

stamgroepleider op de kinderen, om zo op       

een rustige manier samen aan de dag te        

beginnen. Als u kort iets door wilt geven aan         

de pedagogische medewerker of stamgroep-     

leider, kan dat tijdens de inlooptijd. 

Gaat het om zaken die meer aandacht of tijd         

nodig hebben, vraag dan om een gesprek aan        

voor ná de opvangtijd of schooltijd. Vragen       

m.b.t. de ontwikkeling van het kind worden       

altijd ná de opvang of school gepland.  

 

Gescheiden ouders 

Als ouders gescheiden zijn, is het belangrijk       

beide ouders goed te informeren over de       

ontwikkeling van hun kind. Voorwaarde     

hierbij is dat beide ouders zelf hun       

verschillende adressen kenbaar hebben    

gemaakt. Aan beide ouders wordt de      

volgende informatie verstrekt: de IKC-gids,     

de Nieuwsbrief, het rapport en de      

uitnodiging voor de ouderavonden. Als één      

van de ouders dit anders wil, kan hij of zij dit           

bij de stamgroepleider kenbaar maken. 

Voor een ouderavond worden beide ouders      

uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek.     

Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan      

worden afgeweken. Een verzoek om     

gegevens over het kind te verstrekken aan       

derden, wordt altijd aan beide ouders      

gedaan. 

 

 

6.3 Inspraak van ouders 
In het licht van de ontwikkeling van het        

“Jenaplan Integraal Kindcentrum” is het een      

logische stap dat de medezeggenschap van      

opvang en onderwijs ook de verbinding en       

samenwerking zoekt. Daarom is sinds de      

start vanschooljaar 2019 - 2020 de mede-       

zeggenschapsraad (MR) en de ouder-     

commissie (OC) samengegaan in een zoge-      

heten IKC-raad. Dit betekent dat onder-      

werpen die zowel opvang als onderwijs      

aangaan gezamenlijk worden besproken.    

Uiteraard daarbij rekening houdend met     

ieders wettelijke verplichtingen en kaders.     

De MR en de OC kent immers andere advies-         

en instemmingsrechten. 

Wij zijn heel blij met deze ontwikkeling       

omdat de voortgang van het Kindcentrum      

hiermee nog verder ontwikkeld wordt. 

 

De IKC-raad bestaat uit ouders van kinderen       

van zowel de opvang als de basisschool en        

teamleden. Informatie over ontwikkelingen    

over de IKC-raad kunt u vinden op de        

website. 

 

De IKC-raad is op dit moment nog te        

bereiken 

via de volgende mailadressen: 

❏ Oudercommissie: 

ocdonatushof@delinge.nl 

❏ Medezeggenschapsraad: 

mrdonatushof@delinge.nl 

 

Met ingang van schooljaar 2019-2020 is de       

Centrale Lingeraad actief, een medezeggen-     

schapsorgaan waarin kinderopvang én    

onder- wijs vertegenwoordigd zijn. Drie     

onderdelen zijn in deze raad samengebracht,      

te weten: de centrale oudercommissie     

kinderopvang, een vertegenwoordiging   

vanuit de onder- nemingsraad kinderopvang     

en de gemeen- schappelijke    

medezeggenschapsraad.  
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De vorming van de CLR was een logische        

stap, gezien de voortvarende ontwikkeling     

van integrale kindcentra binnen De Linge en       

de bijbehorende IKC-raden.  

 

Opvang 

Ook is er een Centrale Oudercommissie      

(COC). Hier zijn de oudercommissies van de       

afzonderlijke locaties vertegenwoordigd. Zij    

houdt zich bezig met organisatiebrede     

kwesties, pedagogische zaken en verdere     

zaken van de opvang. De namen van de        

leden staan op de website vermeld. De       

ouder- commissie vergadert twee maal per      

jaar, hierbij schuiven de directeuren aan. Een       

afvaardiging van de oudercommissies heeft     

zitting in de Centrale Lingeraad.  

 

Indien nodig is de directeur Kinderopvang      

hierbij aanwezig, of vindt een     

voorbespreking met haar plaats. Ouders     

worden persoonlijk benaderd om zitting te      

nemen in de oudercommissie of de Centrale       

Lingeraad. 

 

6.4 Ouderraad en ouderbijdrage 
De ouderraad bestaat uit ouders die ieder       

een stamgroep vertegenwoordigen. Dit kan     

de stamgroepouder zijn of een andere ouder.       

Het doel van de ouderraad is ouders zoveel        

mogelijk te betrekken bij het gebeuren op       

school, gesprekspartner te zijn van het team       

en de directeur én regelmatig contact te       

houden met de ouders via de Nieuwsbrief en        

de website. De ouderraad bespreekt vooral      

praktische zaken ter ondersteuning van de      

jaarfeesten, excursies en de zomerweek. 

 

De ouderraad bestaat uit een voorzitter,      

secretaris, penningmeester en andere (stam-     

groep)ouders. De ouderraad vergadert een     

aantal keer per jaar. Om de lijntjes met de         

school kort te houden is de directeur bij de         

vergaderingen aanwezig. 

 

De ouderraad vraagt om een vrijwillige      

bijdrage van € 20,00 per schooljaar per kind.        

U ontvangt hierover een brief van de       

ouderraad. Dit geld komt volledig en      

rechtstreeks ten goede aan de kinderen op       

school. Het geld wordt besteed aan o.a.       

Sinterklaas, kerstbomen, het paasontbijt en     

de bijdrage aan het kamp van de       

bovenbouw. 

 

6.5 Stamgroepouder 
Elke stamgroep heeft een stamgroepouder.     

In veel gevallen vertegenwoordigt deze     

ouder de stamgroep in de ouderraad. De       

ouder kan door de stamgroepleider gevraagd      

worden voor de volgende activiteiten: het      

assisteren bij ouderavonden, excursies,    

groeps- activiteiten; het informeren van     

nieuwe ouders en hen betrekken bij school;       

het geven van informatie aan de ouderraad;       

het fungeren als aanspreekpunt voor ouders      

en stamgroepleiders en de mogelijkheid om      

bij problemen een verwijzende (en niet      

direct probleemoplossende) rol te spelen. 

 

Van een stamgroepouder vragen wij om een       

goed contact met de ouders en stam-       

groepsleiders te onderhouden, zicht te     

hebben op de schoolorganisatie en met      

belangstelling het Jenaplanonderwijs op onze 

school te volgen. 

 

6.6 Ouderhulp 
Ouders worden via de stamgroepleider of de       

stamgroepouder benaderd voor hulp bij     

creatieve ochtenden of middagen, bege-     

leiding bij een wandeling of excursie, vervoer       

van kinderen bij een uitstapje buiten      

Bemmel, activiteiten en feesten (zoals Sinter-      

klaas, Kerstmis, Pasen en Koningsdag) op      

school en het halen van biblio- theekboeken       

met een groepje kinderen. 

 

Er zijn momenten waarop u een mail of een         

uitnodiging kunt ontvangen waarin we om      
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extra ondersteuning vragen. Het gaat dan om       

activiteiten die we nauwelijks kunnen     

realiseren zonder ouderhulp, zoals de     

zomerweek en het bovenbouwkamp. 

 

Het moge duidelijk zijn dat we erg blij zijn         

met alle actieve ouders. Vele handen maken       

licht werk! Het is fijn als een grote groep         

ouders de activiteiten kan ondersteunen,     

zodat de inzet gedeeld kan worden. Het gaat        

echter om vrijwillige hulp! 

 

6.7 Leerplicht 
De gemeente Lingewaard heeft regels     

opgesteld met betrekking tot leerplicht. Daar 

hebben wij ons aan te houden. Verzoeken       

voor extra verlof worden tegen het licht van        

deze regelgeving gehouden.  

Wilt u een verzoek doen voor extra verlof,        

bekijk dan hieronder wat wel of niet       

toegestaan is. Extra vrij om op tijd naar een         

vakantiewoning af te reizen of om files te        

vermijden wordt niet toegestaan. 

 

Gronden voor vrijstelling 

Kinderen zijn leerplichtig vanaf vijf jaar tot       

het einde van het schooljaar waarin ze 16        

jaar worden. 

 

Gronden voor vrijstelling van schoolbezoek     

zijn: 

❏ Het kind kan wegens vervulling van      

plichten voortvloeiend uit godsdienst    

of levensovertuiging de school niet     

bezoeken; 

❏ Verhuizing: maximaal één dag; 

❏ Huwelijk van bloed- of aanverwanten     

t/m de derde graad binnen de      

woonplaats: maximaal één dag; 

❏ Huwelijk van bloed- of aanverwanten     

t/m de derde graad binnen de      

woonplaats: maximaal één dag    

(mogelijkerwijs wordt u gevraagd    

een trouwkaart te tonen); 

❏ Huwelijk van bloed- of aanverwanten     

t/m de derde graad waarvoor langer      

dan een uur gereisd moet worden:      

maximaal twee dagen (mogelijker-    

wijs wordt u gevraagd een trouw-      

kaart te tonen); 

❏ 12,5-, 25-, 40-, 50-, of 60-jarig      

huwelijksjubileum van ouders of    

grootouders: maximaal één dag; 

❏ 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum     

van ouders of grootouders:    

maximaal één dag; 

❏ Ernstige ziekte van bloed- en     

aanverwanten t/m de derde graad;     

periode in overleg met de directeur; 

❏ Overlijden van bloed- en aanver-     

wanten in de eerste graad: maxi-      

maal vier dagen; 

❏ Overlijden van bloed- en aanver-     

wanten in de tweede graad: maxi-      

maal twee dagen; 

❏ Overlijden van bloed- en aanver-     

wanten in de derde en vierde graad:       

maximaal één dag (mogelijkerwijs    

wordt u gevraagd een rouwkaart te      

tonen); 

❏ Naar het oordeel van de directeur 

belangrijke redenen met uitzonde-    

ring van vakantieverlof. 

 

Graden van bloed- en aanverwantschap: 

1e graad:  

ouder, kind 

2e graad:  

zus/broer, grootouders, kleinkind 

3e graad:  

oom/tante (broer/zus van ouder),neef/nicht    

(kind van broer/zus), overgrootouder,    

achterkleinkind 

4e graad:  

oudoom/oudtante(broer/zus van groot-   

ouders), neef/nicht (kind van broer/zus van      

ouder), achterneef/achternicht (kleinkind   

van broer/zus), betovergrootouder. 
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Verlof buiten de schoolvakanties 

De Leerplichtwet van 1969 geeft onder      

andere richtlijnen voor verlof buiten de      

schoolvakanties. De directeur beslist over     

een aanvraag van minder dan 10      

schooldagen en kan hierbij advies vragen aan       

de leerplichtambtenaar. Vragen ouders meer     

dan 10 schooldagen extra verlof, dan beslist       

de leerplichtambtenaar. 

 

Voor vakantie buiten de schoolvakanties kan      

geen toestemming worden verleend, tenzij     

de specifieke aard van het beroep van één        

van de ouders met zich meebrengt dat alleen        

buiten de schoolvakanties gezamenlijk op     

vakantie gegaan kan worden.  

 

Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige     

beroepen in de horeca of agrarische sector,       

waarbij de ouder het grootste deel van het        

inkomen in de zomervakantie kan verdienen.      

Dit vakantieverlof mag éénmaal voor     

maximaal 10 schooldagen (per schooljaar)     

verleend worden en mag geen betrekking      

hebben op de eerste twee weken van het        

schooljaar. Bij de aanvraag zal een      

werkgeversverklaring of ander bewijs    

moeten worden overlegd. 

 

Binnen de gemeente Lingewaard is in      

overleg met de directies van de scholen een        

Leerplichtprotocol opgesteld. Scholen van de     

Linge volgen het leerplichtprotocol van de      

gemeente Lingewaard. 

 

Indien ouders een aanvraag doen van meer       

dan 10 schooldagen, dan zal dit alleen       

worden toegekend door de leerplicht-     

ambtenaar als er sprake is van speciale       

omstandigheden. Denk hierbij aan een     

medische- of sociale indicatie. Hieraan zal      

een deskundigenverklaring ten grondslag    

moeten liggen. 

 

In de volgende gevallen wordt een verzoek       

zeker afgewezen: 

❏  familiebezoek in het buitenland; 

❏ vakantie in een goedkope periode of       

in verband met een speciale     

aanbieding; 

❏ vakantie in verband met een ge-      

wonnen prijs; 

❏ vakantie bij gebrek aan andere     

boekingsmogelijkheden; 

❏ uitnodiging van familie of vrienden     

om buiten de eigen schoolvakantie     

op vakantie te gaan; 

❏ eerder vertrekken of later    

terugkeren in verband met    

(verkeers)drukte; 

❏ verlof voor een kind omdat andere      

kinderen uit het gezin al of nog vrij        

zijn; 

❏ deelname aan sportieve of culturele     

evenementen buiten schoolverband; 

❏ weekendje weg met familie/    

vrienden. 

 

Extra verlof moet schriftelijk, minimaal twee      

weken voor aanvang van het verlof, bij de        

directeur worden aangevraagd. Het verlof-     

formulier staat op de website. Wanneer      

ouders het niet eens zijn met de beslissing        

van de directeur kunnen zij een bezwaar-       

schrift indienen. 

 

6.8 Schorsing en verwijdering 
Soms is het noodzakelijk een kind te       

schorsen of te verwijderen. Schorsing is aan       

de orde wanneer de schooldirectie bij ernstig       

wangedrag van een kind en/of ouders      

onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig       

is voor het zoeken naar een oplossing.  

Ernstig wangedrag van een kind kan      

bijvoorbeeld zijn mishandeling, diefstal of     

het herhaald negeren van een schoolregel. 
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Een schorsing kan voor een beperkte periode       

worden opgelegd. Het besluit wordt schrif-      

telijk door de schooldirectie (ondertekend     

namens het bevoegd gezag) aan de ouders       

meegedeeld. Vermeld worden de reden van      

de schorsing, de aanvang, de tijdsduur en       

eventuele andere genomen maatregelen. De     

school moet de schorsing melden bij de       

directeur bestuurder, de   

leerplichtambtenaar 

en de inspectie van het onderwijs. Omdat de        

school verplicht is te voorkomen dat het kind        

achterstand oploopt, zal voor het nodige      

huiswerk gezorgd worden. 

 

Verwijdering is een ordemaatregel die alleen      

in uiterst geval en zeer zorgvuldig wordt       

genomen. Een verwijderingsprocedure wordt    

in gang gezet: 

❏  bij voortdurend agressief gedrag van 

het kind waarbij de voortgang van      

het onderwijs verstoord wordt; 

❏ wanneer het kind een onevenredig     

deel van de schoolorganisatie vergt,     

waarbij gestelde doelen niet of     

nauwelijks worden bereikt; 

❏ bij bedreigend of agressief gedrag     

van ouders waarbij herhaling niet     

uitgesloten is, waardoor sprake is     

van gegronde redenen voor angst bij      

stamgroepleiders of andere ouders    

en/of er geen sprake meer is van een        

ongestoorde voortgang van het    

onderwijs. 

 

Vanaf het moment dat de verwijderings-      

procedure in gang is gezet, heeft de school        

de verplichting een andere school voor het       

kind te zoeken. Hiervoor heeft de school acht        

weken de tijd. Tijdens deze procedure heeft       

het kind het recht de school te blijven        

bezoeken. De procedure voor verwijdering is      

opgenomen in de Wet op het Primair On-        

derwijs. 

 

 

6.9 Wat te doen bij problemen? 
Algemeen 

Waar mensen samenwerken, gaan soms     

dingen mis. We gaan er vanuit dat we de         

meeste klachten in onderling overleg kunnen      

oplossen. We nodigen u van harte uit om        

vragen, ontevredenheid, problemen of    

klachten over het onderwijs, de aanpak van       

uw kind, etc. aan de stamgroepleider      

kenbaar te maken. Hij/zij is de eerst       

verantwoordelijke voor de kinderen in de      

groep.  

 

Contactpersoon 

Bij klachten over school kan de klager zich in         

eerste instantie wenden tot degene die bij de        

situatie betrokken is. Dit kan de      

stamgroepleider zijn, of de schoolleiding.     

Indien dit niet leidt tot een voor de klager         

gewenste oplossing, kan gebruik worden     

gemaakt van de contactpersonen die op onze       

school aanwezig zijn. Zij zijn er voor u. Ze         

luisteren en geven informatie over mogelijke      

vervolgstappen. Om misverstanden te    

voorkomen: de contactpersoon heeft vooral     

een ondersteunende rol bij het zoeken naar       

een oplossing van de klacht met een       

doorverwijzende functie. De contact-    

personen van onze school zijn Ineke Rijk (Eik)        

en Manon Bremer (Rozenbottel). 

 

De klachtenprocedure 

De volledige klachtenregeling is te vinden op       

www.delinge.nl onder De Linge – Kwaliteits-      

zorg - Klachtenregeling. 

Klachten waarvan u vindt dat ze onvoldoende       

zijn afgehandeld, kunt u voorleggen aan de       

landelijke klachtencommissie (Geschillen-   

commissie Bijzonder Onderwijs:   

www.gcbo.nl, telefoon: 070 – 3861697     

(bereikbaar tussen 10.00-12.30 en    

13.00-15.30 uur en via mail: info@gcbo.nl) of       

aan de vertrouwensinspecteur.  
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Vertrouwenspersoon en -inspecteur 

De school kent ook een externe      

vertrouwenspersoon. U kunt de externe     

vertrouwenspersoon zien als een objectieve     

deskundige buiten de school. De externe      

vertrouwenspersoon geeft informatie en    

advies en begeleidt ouders in het      

klachttraject wanneer zij een formele klacht      

indienen. Voor De Linge is mevrouw Eveline       

Knibbeler de vertrouwenspersoon. Zij is     

bereikbaar via e.knibbeler@kb-consult.nl. 
 

Voor een onafhankelijk advies in geval van       

seksuele intimidatie, seksueel misbruik,    

ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u ook        

contact opnemen met de    

vertrouwensinspecteur. Telefoon Meldpunt   

vertrouwensinspecteurs: 0900-111 3 111    

(tijdens kantooruren). 

 

Meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling 

Bij een signaal van huiselijk geweld zijn       

IKC’s/scholen verplicht met een meldcode te      

werken. Hierin staat in stappen beschreven      

wat te doen. De beslissing om vermoedens       

van huiselijk geweld en kindermishandeling     

al dan niet te melden, blijft berusten bij de         

professional. Het stappenplan van de     

meldcode biedt hem of haar bij die afweging 

houvast. 

 

Meldplicht seksueel geweld 

Bij klachten van ouders en kinderen over de        

schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van      

ontucht, aanranding of een ander     

zedendelict, is de school verplicht tot het       

doen van aangifte bij de officier van justitie,        

omdat mogelijk de veiligheid van meerdere      

kinderen in het geding is. 

 

 

 

 

7. Diverse praktische zaken 

van de basisschool 
 

7.1 Schooltijden en vakanties 
Onze school kent een continurooster. Dat      

betekent dat alle kinderen op school eten, in        

de eigen groep, samen met de      

stamgroepleider. Daarna gaan kinderen naar     

buiten. Na deze onderbreking wordt de      

draad van het onderwijs weer opgepakt. De       

schooltijden zijn: 

maan-, dins-, donderdag   8.30-14.30 uur 

woensdag     8.30-12.15 uur 

vrijdag     8.30-12.15 uur 

    (groep 1 t/m 4) 

    8.30-14.30 uur 

    (groep 5 t/m 8) 

Vanaf 8.20 uur mogen de kinderen naar       

binnen en gaan ze naar hun eigen groep. De         

stamgroepleider is dan ook in de groep       

aanwezig om de kinderen te ontvangen. 

❏ Een dringend verzoek om uw     

kind(eren) ’s ochtends niet voor 8.20      

uur op school te laten komen. Er is        

dan geen toezicht. 

❏ Tevens een dringend verzoek om als      

ouder de groep vóór 8.30 uur te ver-        

laten. Alleen dan kan de stam-      

groepleider op tijd beginnen. 

 

Pauze 

‘s Morgens is er in alle groepen tijd voor een          

tussendoortje. Kinderen mogen wat te     

drinken (geen frisdrank) en te eten mee naar        

school brengen: fruit en/of groente als      

komkommer/ tomaat/wortel/etc., of een    

boterham. 
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Onderbouw, middenbouw en bovenbouw    

drinken en eten in de stamgroep en hebben        

in de ochtend een speelkwartier van 15       

minuten. 

 

Lunch 

Alle kinderen eten in de eigen groep. De        

onderbouw heeft hier een half uur de tijd        

voor; de middenbouw en bovenbouw een      

kwartier. Kinderen nemen drinken mee en      

een boterham, evt. aangevuld met fruit en/       

of groente als komkommer/tomaat/ wortel/     

etc. Daarna gaan de kinderen ongeveer een       

half uur naar buiten. 

 

Verantwoord eten en drinken 

Donatushof wil bijdragen aan een schone,      

gezonde wereld. Dus: minder afval en meer       

gezonde voeding. Dat betekent dat we aan       

kinderen en aan het team vragen      

verpakkingsmaterialen en zoetigheden tot    

het minimum te beperken. Geen pakjes      

drinken maar (goed vastgedraaide) bekers;     

geen koek maar fruit/groente of een      

boterham. Deze visie sluit aan bij alle       

geluiden om ons heen rondom milieu en       

gezonde voeding. Het gaat om     

bewustwording van kinderen in de     

basisschoolleeftijd en niet om    

‘afrekenbeleid’.  

Op allerlei momenten zal er in de       

stamgroepen aandacht voor zijn (gewoon     

even tussendoor, en tijdens projecten die      

inhoudelijk op deze beleidskeuze aansluiten). 

 

Vakanties en vrije dagen 

Voor het schooljaar 2020 – 2021 zijn de        

volgende schoolvakanties en vrije dagen     

vastgesteld. 

 

Eerste schooldag:   maandag 24 augustus  

Herfstvakantie:       19 - 23 oktober  

Kerstvakantie:      21 december-1 januari  

     Start: vrijdag 18-12 om 

     12.15 uur 

Voorjaarsvakantie: 15 - 19 februari  

2e Paasdag:      maandag 5 april 

Koningsdag:            dinsdag 27 april 

Meivakantie:           3 - 14 mei  

2e Pinksterdag:      maandag 24 mei  

Zomervakantie:      19 juli - 27 augustus  

     Start op vrijdag 16 juli om  

     12.15 uur 

 

Studiedagen waarop groep 1 t/m 8 vrij is en         

de vrijdagen waarop groep 1 t/m 2 vrij is,         

worden vermeld in de Nieuwsbrief en op de        

website. 

 

We sluiten het schooljaar af met de Zomer-        

week. In deze week zijn de schooltijden       

gewijzigd:  

 

maandag, dinsdag, woensdag en donderdag     

van 8.30u tot 13.00u; vrijdag van 8.30u tot        

12.15u.  

 

Verantwoording onderwijstijd 

De kinderen op Donatushof krijgen per week       

aan klokuren: 

groep 1 t/m 4: 24 u 

groep 5 t/m 8: 25,75 u  

Schooljaar 2019-2020 telde 40 schoolweken.     

Dit houdt voor groep 1 t/m 4 960 uren op          

jaarbasis in en voor groep 5 t/m 8 1.030         

uren. Hier worden de vrije dagen buiten de        

vakanties om nog afgetrokken. Bovendien     

hebben de kinderen van groep 1-2 nog 12        

extra vrije vrijdagen gekregen. In 2019-2020      

hebben de kinderen in totaal aan klokuren       

ontvangen: 

groep 1-2: 876 u 

groep 3-4: 921 u 

groep 5-6 en 7-8: 984,75 u 

Minimaal moeten kinderen 7.520 uur maken      

in hun schoolcarrière (8 jaren). 

Met de klokuren die we gemiddeld op       

Donatushof geven, voldoen we ruimschoots     

aan deze norm.  
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7.2 Stamgroepen,  stamgroep- 

leiders en overig personeel 
Onze stamgroepen hebben namen van     

bomen en struiken. De stamgroepen zijn      

verdeeld over twee locaties. De stamgroepen      

1-2 en 3-4 zijn gehuisvest op locatie Dr.        

Hoijngstraat; de stamgroepen 5-6 en 7-8 op       

locatie Flierenhofstraat. 

 

Voor een overzicht van stamgroepen en      

stamgroepleiders, klik hier: wie werkt waar      

schooljaar 2020 - 2021 

 

7.3 Schooltuintjes, kamp en  

zomerweek 
Dat we als school een leefgemeenschap zijn,       

komt onder meer tot uitdrukking in allerlei       

schoolactiviteiten, zoals de schooltuintjes    

voor groep 5, het schoolkamp voor groep 7,8        

en de zomerweek voor alle Donatushof-      

kinderen. 

 

Schooltuintjes 

In het voorjaar gaan de kinderen van groep 5         

van start met het werken in de school-        

tuintjes. Iedereen krijgt de verantwoordelijk-     

heid voor zijn of haar eigen stukje. Er zal         

gezaaid worden, onkruid worden gewied,     

plantjes verzorgd en water gegeven en      

uiteindelijk geoogst natuurlijk. We werken     

hierbij samen met ‘Lingewaard natuurlijk’. 

  

Kamp 

Elk jaar gaan we met groep 7,8 op kamp. Het          

kamp vindt plaats aan het begin van het        

schooljaar, als afsluiting van het wenproject.      

Het is voor kinderen en stamgroepleiders      

een heel bijzondere ervaring om twee dagen       

met elkaar op te trekken en elkaar op een         

andere manier dan in de stamgroep te       

ontmoeten. 

 

Zomerweek 

In de zomerweek sluiten we met alle       

kinderen op feestelijke wijze het schooljaar      

af. Een gezamenlijke opening, themadag,     

afscheid van de achtstejaars en oudertoneel      

maken deze week tot een van de       

hoogtepunten in het schooljaar. Het is een       

week waarin jong en oud met elkaar       

optrekken, een week die dankzij de hulp van        

veel ouders steeds een succes is. 

 

7.4 Verjaardagen 
We vieren de verjaardagen in de      

verjaardagskring. Op onze school mag     

getrakteerd worden. Wij vragen om een      

gezonde traktatie (zie hierboven    

‘verantwoord eten en drinken’), dus geen      

snoep of chips. Een traktatie voor de stam-        

groepleiders is niet nodig. 
 

Verjaardagen van de stamgroepleiders    

worden in de stamgroep gevierd.     

Zelfgemaakte cadeautjes worden bijzonder    

op prijs gesteld! Soms worden de      

verjaardagen geclusterd en vindt er een      

juffen/meesterdag plaats. Op deze dag staan      

er meerdere juffen/meesters in het zonnetje      

en worden er speciale activiteiten voor de       

kinderen georganiseerd. U ontvangt    

daarvoor een uitnodiging. 

 

Wat betreft uitnodigingen voor    

kinderfeestjes vragen wij u deze niet op       

school uit te delen. 

 

7.5 Trakteren en allergieën 
Bij jarig zijn hoort trakteren (zie hierboven).       

Bij speciale gelegenheden, zoals het bezoek      

van Sinterklaas en de zomerweek, trakteert      

ook de ouderraad alle kinderen op iets       

lekkers. Als uw kind allergisch is voor een        

bepaalde stof, geef het dan door aan de        

stamgroepleider. Er wordt vervolgens een     

gezamenlijke allergielijst gemaakt, die bij     

allerlei gelegenheden gebruikt wordt. De     
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ouderraad zorgt ook altijd zelf voor      

vervangende lekkernijen. 

 

7.6 Gymmen en gymkleding 
De gymlessen op onze school worden voor       

de midden- en bovenbouw gegeven door      

drie vakleerkrachten. De gymlessen worden     

gegeven in sporthal De Bongerd (Sportlaan1). 

 

Onderbouw 

Kinderen uit de onderbouw gymmen in de       

speelzaal op de eigen locatie. 

 

Groep 3 t/m 8 

Kinderen gymmen op dinsdag. In de eerste       

nieuwsbrief van het schooljaar worden de      

precieze gymtijden vermeld. 

 

Kleding: gymkleding en –schoenen (geen     

balletschoenen). Buitenschoenen zijn in de     

gymzaal niet toegestaan. Geen sieraden,     

horloges toegestaan tijdens de gymles,     

vandaar ons dringend verzoek om deze      

tijdens gymdagen thuis te laten. Kinderen      

met langer haar moeten, ook in verband met        

de veiligheid, het haar in een staart dragen. 

 

7.7 Vieringen 
Vieringen helpen kinderen zich thuis te      

voelen op school, het zijn momenten van       

verbinding. Kinderen leren om zich te      

presenteren en om te kijken naar      

presentaties van anderen; we laten zien waar       

we aan hebben gewerkt, waar we trots op        

zijn.  

 

We leren ook om stil te staan bij ingrijpende         

gebeurtenissen, teleurstellingen en verdriet.    

Op vaste momenten vieren we met de hele        

school. Het gaat dan om vieringen rondom       

de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerstmis,    

carnaval, Pasen en de zomerweek. 

Daarnaast vinden (mid)weekvieringen en    

maandvieringen plaats. Tijdens deze    

vieringen laten de kinderen elkaar zien      

waarover gewerkt is in de stamgroep. Aan       

het begin van het schooljaar ontvangt u een        

mail met het rooster van de vieringen. Op        

het whiteboard van de stamgroep hangt ook       

het overzicht wanneer welke groep aan de       

beurt is, ouders zijn van harte welkom bij        

deze vieringen. 

 

7.8 Naschoolse activiteiten 
Jenaplan IKC Donatushof biedt alle kinderen      

naschoolse activiteiten aan. Kinderen van     

groep 1 t/m 8 van de basisschool kunnen zich         

2x per jaar inschrijven voor een cursus. Op        

maandag, dinsdag of donderdag kunnen ze      

dan direct na school deelnemen aan de       

activiteit. De keuzemogelijkheid is daarbij zo      

gevarieerd mogelijk. In het afgelopen jaar      

hebben de kinderen onder andere kunnen      

kiezen uit een cursus circus, schilderen en       

tekenen en typen. Dit schooljaar worden      

succesvolle cursussen opnieuw aangeboden 

en is er ook weer nieuw aanbod. Ouders        

worden hierover via de nieuwsbrief en de       

mail geïnformeerd. Contactpersoon voor de     

naschoolse activiteiten op school is Laurien      

Zwarts, leerkracht van de Sering op locatie       

Dr. Hoijngstraat. 

 

7.9 Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf bezoekt ieder jaar, aan      

het begin van het schooljaar, de school. De        

organisatie is in handen van de ouderraad. U        

ontvangt hierover bericht via de Nieuwsbrief. 

 

7.10 Schoolverzekering 
Het bestuur van De Linge heeft voor alle        

kinderen, personeel, hulpouders en    

overblijfouders een collectieve, wettelijke    

aansprakelijkheidsverzekering (WA)  

afgesloten. Deze verzekering is van kracht      

gedurende alle schooluren en alle overige      

schoolactiviteiten, dus ook tijdens excursies,     

kamp en schoolreisjes.   

53 



Het verzekerde bedrag in deze WA      

verzekering is € 2 miljoen per gebeurtenis en        

het maximaal verzekerde bedrag is € 4       

miljoen per verzekeringsjaar. Let op: niet      

onder alle omstandigheden is een schade      

veroorzaakt door kinderen van de school te       

claimen onder deze WA scholen- polis. Er zijn        

situaties denkbaar dat een WA schade (ook)       

aangemeld moet worden bij de particuliere      

WA-verzekering van de ouders, omdat de      

aansprakelijkheid van de school voor het      

doen of laten van het kind geheel of        

gedeeltelijk ontbreekt. De verzekeraars    

wikkelen dan samen de schade af. 

 

Duwen en stoeien hoort een beetje bij het        

opgroeien van kinderen. Daarom is een      

kapotte bril of een gescheurde jas niet altijd        

automatisch de schuld van het ‘andere kind’.       

In verschillende zaken die voorkwamen bij de       

kantonrechter, werd de aansprakelijkheid    

van dat ‘andere kind’ om die reden al vaker         

afgewezen. Het kind had immers niet het       

vooropgezette plan om schade toe te      

brengen en de schoolleiding kan helaas niet       

elke stoeipartij signaleren. Wij vertrouwen     

op uw begrip hiervoor. 

 

Ook een verzekering tegen het risico van       

ongevallen heeft De Linge collectief     

afgesloten. Deze leerlingen ongevallenpolis is 

geldig gedurende alle schoolactiviteiten, dus 

ook tijdens reizen en excursies, en kent de  

volgende dekking: 

1) Blijvende invaliditeit als gevolg van een       

ongeval, € 50.000,= 

2) Bij overlijden als gevolg van een ongeval, €         

5.000,= 

3) Geneeskundige kosten als aanvulling op de       

eigen ziektekostenpolis, € 2.500,= 

4) Tandheelkundige kosten als gevolg van      

een ongeval per element, € 2.500,= 

 

De rubriek ongevallen met blijvende     

invaliditeit is voor alle leerlingen belangrijk,      

omdat zij alleen aanspraak kunnen maken op       

de WAJONG regeling. De laatste twee      

rubrieken zijn vooral belangrijk voor ouders      

met een hoog eigen risico in de zorgpolis.        

Voor ouders die de verzekerde bedragen te       

laag vinden of de voorkeur geven aan een        

zogenaamde 24-uurs dekking inclusief alle     

vrije dagen en vakanties, bestaat de      

mogelijkheid om de schoolverzekering uit te      

breiden. U kunt dan contact opnemen met       

de afdeling Ongevallenverzekeringen voor    

scholieren van onze schoolverzekeraar: WBD     

Lippmann Groep BV te Den Haag,      

070-3028500.  

 

7.11 Hoofdluis 
Ook op onze school wordt jaarlijks in enkele        

stamgroepen hoofdluis geconstateerd. Dat is     

niet zo bijzonder, want dit komt op alle        

basisscholen regelmatig voor. 

 

U kunt als ouder meehelpen hoofdluis onder       

controle te houden. We vragen ouders: de       

haren van hun kinderen regelmatig en zeker       

aan het eind van elke schoolvakantie te       

controleren of te kammen met een luizen- of        

stofkam; 

❏ wanneer zij hoofdluis constateren dit     

te melden aan de stamgroepleider; 

❏ gezinsleden met hoofdluis direct te     

kammen of te behandelen. 

 

Ouders vragen we ook om op school mee te         

helpen de hoofdluis onder controle te      

houden. 

Na elke vakantie vindt er een luizencontrole       

plaats. We vragen ouders van elke      

stamgroep bij de start van de dag een aantal         

kinderen te controleren. Op deze manier is       

de controle snel uitgevoerd. 
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Mocht er hoofdluis geconstateerd zijn bij een       

van de kinderen worden de ouders van alle        

kinderen van de desbetreffende stamgroep     

geïnformeerd door de stamgroepleider. Alle     

kinderen (en gezinsleden) van deze stam-      

groep dienen vervolgens thuis twee weken      

lang dagelijks gecontroleerd te worden met      

een luizen- of stofkam. Wij hopen op deze        

manier de hoofdluis buiten de deur te       

houden of kwijt te raken! 

 

7.12 Gevonden en verloren 

voorwerpen 
Regelmatig laten kinderen kledingstukken,    

broodtrommels, drinkbekers e.d. op school     

liggen. Alle spullen worden door de      

teamleden verzameld. Mist u iets, vraag het       

dan even bij de stamgroepleider. Het      

handigste is zoveel mogelijk eigendommen     

van naam te voorzien. Dringend verzoek alle       

jassen van een lusje te voorzien zodat ze        

goed aan de kapstok blijven hangen! 

 

7.13 Sponsoring 
De MR van Donatushof heeft een aantal       

jaren geleden een voorstel gedaan met      

betrekking tot sponsoring. Tot die tijd was       

sponsoring niet toegestaan om belangen-     

verstrengeling te voorkomen tussen de     

aanbieder van producten of activiteiten en      

de school. 

De MR stelt voor dat sponsoring altijd       

betrekking heeft op Donatushof en dat het       

uitgangspunt altijd educatie en (extra)     

ontwikkeling van activiteiten is. Het     

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en     

Wetenschap heeft een convenant afgesloten.     

Hierin staan gedragsregels geformuleerd    

zodat scholen op een verantwoorde manier      

met sponsoring omgaan. Vanzelfsprekend    

houdt Donatushof zich aan deze     

gedragsregels als de school gebruik maakt      

van sponsoring (in natura of in geld, door        

bedrijfsleven of door kinderen, ouders,     

team). 

 

7.14 Privacy 
Er worden bij ons op school veel foto’s        

gemaakt. Foto’s maken snel veel duidelijk.      

Een foto van een kind op het podium zegt         

méér dan vele woorden. Op Klasbord, in de        

gangen en in de klassen wordt regelmatig       

verslag uitgebracht aan de hand van foto’s.       

Dergelijke verslagen komen ook regelmatig     

op de website. Ouders die in een stamgroep        

te gast zijn, bijvoorbeeld bij de verjaardag       

van hun kind, maken ook foto’s- of film-        

opnamen. 

 

We vragen ouders hier terughoudend in te       

zijn en verwachten dat ze de privacy-       

wetgeving hanteren bij het eventueel delen      

van opnamen. 

 

We vinden het belangrijk dat de privacy van        

de kinderen geborgd is. Dat betekent dat we        

niet zomaar informatie over uw kind delen       

zonder dat u daar expliciet toestemming      

voor 

heeft gegeven. Wij vragen u jaarlijks opnieuw 

deze toestemming te geven. Op de website       

van de Linge vindt u onze privacyverklaring.       

Hier kunt u lezen op welke wijze wij invulling         

geven aan het borgen van de privacy van uw         

kind. 

 

7.15 Ziek melden en 

  bereikbaarheidsgegevens 
We ontvangen bij ziekmelding graag een      

telefoontje vóór schooltijd. 

Locatie Flierenhofstraat Tel. 0481-461827 

Locatie Dr Hoijngstraat Tel. 0481-464694 

 

Het kan ook voorkomen dat uw kind zich        

tijdens schooltijd niet lekker voelt en we       

daarover contact met u willen opnemen. Het       

is erg belangrijk dat we hiervoor over de        

juiste bereikbaarheidsgegevens beschikken.   
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Bij de start van ieder schooljaar vragen we u         

een bereikbaarheidsformulier opnieuw in te     

vullen zodat we altijd beschikken over de       

meest actuele informatie. 

 

7.16 Financiële ondersteuning 
Mocht u financiële ondersteuning goed     

kunnen gebruiken, dan kunt u mogelijk      

terecht bij Leergeld Oost Betuwe. Deze      

stichting ondersteunt ouders door een deel      

van de kosten te betalen of door een        

materiële bijdrage in bijvoorbeeld fiets of      

computer. 

Contactgegevens: 

Stichting Leergeld Oost Betuwe 

Van Ambestraat 1 

6681 AK Bemmel 

e-mail: info@lgob.nl 

 

Mocht u in de Sinterklaastijd ondersteuning      

goed kunnen gebruiken in de aankoop van       

een klein cadeautje voor uw kind, laat het        

dan aan de directie weten. Zij weet de weg         

naar stichting Sinterklaaspret. 

 

Mocht het bovenbouwkamp financieel    

moeilijk op te brengen zijn, laat het dan aan         

de eigen stamgroepleider of aan de directie       

weten. We zoeken samen naar een      

oplossing. 

 

8. Namen & adressen 
 

Wij nemen graag de tijd om met u over het          

welbevinden en / of de ontwikkeling van uw        

kind te praten. Een afspraak maken kan       

altijd, dit gaat het meest handig via de mail.         

Mailen kunt u naar: 

voorletter.achternaamleerkracht@delinge.nl 

Een afspraak voor een gesprek plannen we       

bij voorkeur vanaf 15.00 uur, op woensdag       

na 13.00 uur. 

 

 

 

8.1 Personeel 
De mailadressen van elke medewerker staan      

vermeld in de overzichten van teamleden in       

deze schoolgids. 

 

8.2 Stichting Voorschools en    

Primair Onderwijs De Linge 
Polseweg 13, 6851 DA Huissen 

(T) 026 - 3179930 

Directeurbestuurder: Dhr. T.J.M. Pruyn 

 

8.3 Jeugdgezondheidszorg 
JGZ informatielijn via 088-3556000 of     

ggd@vggm.nl 

Voor vragen of om een afspraak te verzetten.        

U kunt hier uw vragen over opvoeden,       

opgroeien of gezondheidsproblemen   

anoniem stellen, maar ook vragen om      

teruggebeld te worden door de jeugdarts of       

verpleegkundige. 

www.vggm.nl/ggd/jeugdgezondheidszorg: 
voor onder andere folders en informatie over       

de werkwijze van Jeugdgezondheidszorg    

(JGZ). 

 

8.4 Inspectie van het onderwijs 
www.onderwijsinspectie.nl 

Loket Onderwijsinspectie: 088-669 60 60     

Voor andere contactmogelijkheden, zie:    

https://www.rijksoverheid.nl/contact of  

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/mi

nisterie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenscha

p 

 

8.5 Leerplichtambtenaar 
De leerplichtambtenaar van de gemeente     

Lingewaard is: 

 

De heer Leo Belshof 

(T) 026 3260261 

e-mail: l.belshof@lingewaard.nl 

Bereikbaar op maandag 
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8.6 Externe vertrouwenspersoon 
Mevrouw E. Knibbeler 

e-mail e.knibbeler@kb-consult.nl. 

 

8.7 Schoolverzekering 
WBD Lippmann Groep BV te Den Haag (T)        

070 3028500 

Formulieren voor aangifte van ongevallen of 

schade vindt u op onze website. 
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