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Beste ouder(s)/verzorger(s),

Voor u ligt het pedagogisch en educatief werkplan van “IKC VanKampen”, onderdeel van UN1EK 
onderwijs en opvang. In dit document wordt een inhoudelijke visie gegeven op kinderopvang en 
onderwijs binnen ons kindcentrum. Het dient om regelmatig na te denken over de wijze waarop 
we omgaan met kinderen binnen ons kindcentrum. Jaarlijks wordt dit document besproken met 
het hele team en waar nodig aangepast. 

In dit werkplan zijn de locatie specifieke zaken beschreven: hoe de locatie eruitziet, het 
dagprogramma, de openingstijden, onze couleur locale, maar ook hoe wij invulling geven aan de 
aspecten van verantwoorde kinderopvang, te weten: de vier pedagogische doelen van Riksen 
Walraven. Aangevuld met informatie over onze kijk op onderwijs. 

U zult een bepaald beeld hebben van onderwijs en opvang. Dit beeld zal o.a. gevormd zijn door 
uw eigen ervaringen in uw jeugd en wat u bij vrienden en familie om u heen ziet. 

We hebben op IKC VanKampen de afgelopen jaren ons aanbod van opvang en onderwijs drastisch 
aangepast naar nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden. Het is van belang dat u met dit beeld 
bekend bent voordat u kennis komt maken. 

Wat is dit beeld in het kort?
Op ons IKC werken kinderen samen met kinderen die gelijke ontwikkelbehoeftes hebben. Bij 
de opvang is dit het clusteren van leeftijden voor gerichte activiteiten en bij onderwijs kunnen 
kinderen instructies volgen op basis van leerbehoefte. 

Bij de opvang werken we in horizontale groepen. Door deze indeling zijn we in staat om beter 
in te kunnen spelen op de ontwikkelbehoeftes van onze kinderen. Ook organiseren we groeps-
overstijgende activiteiten waarbij we specifiek kijken naar de ontwikkelbehoefte en minder naar 
de leeftijd van het kind. Buiten kunnen kinderen van alle groepen elkaar opzoeken en zo kinderen 
met dezelfde interesses ontmoeten. We doen alles spelenderwijs en ontdekkend met veel oog 
voor de natuur

Vanaf groep 1 wordt er gewerkt in clusters van 2 jaargroepen. Kinderen leren zelf instructie-
momenten inplannen en tekenen in op instructiemomenten van rekenen, taal, spelling en 
(begrijpend) lezen bij een van de vakspecialisten. In de school is er voor ieder kernvak een 
speciaal lokaal. Zo is er een reken-, taal- en leeslokaal ingericht. Elke leerkracht geeft een volledige 
ochtend les in het lokaal van zijn of haar specialisme. Zo is meer diepgang mogelijk. Kinderen zijn 
dus meer in beweging gedurende de ochtend, werken in wisselende samenstellingen en krijgen 
alleen nog instructies die passen bij hun leerbehoeften. 

De middag wordt doorgebracht in de vaste (cluster)groepen en er wordt projectmatig gewerkt aan 
wereldoriëntatie, verkeer, Engels en overige vakgebieden. Deze thema’s duren 6 weken waarbij 
de vakgebieden in elkaar overlopen en niet meer als losse lessen worden gegeven. Wij geloven in 
samenhang tussen de diverse vakgebieden en kennisvlakken. 

Wij volgen onze kinderen op basis van persoonlijke groei. Elk kind heeft een digitaal groei-
document dat u altijd kunt inzien. Hier wordt de groei op vaardigheden en kennis bijgehouden 

VOORWOORD
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website onder de tab ‘downloads’’. 

2 gecertificeerd Vroeg Vreemdetalen-

onderwijs

3 App die te downloaden is voor  

Apple en Android

door de medewerkers en waar mogelijk het kind zelf. De oudergesprekken zijn vanaf groep 3  
altijd samen met het kind en daarin wordt gekeken hoe het kind de volgende periode in gaat,  
aan welke doelen gewerkt gaat worden en waar valkuilen en kansen zitten. 

Omdat we zo gepersonaliseerd werken hebben we ook onze organisatiestructuur aangepast.  
Zo hebben we voor kinderen vanaf 4 jaar een 5-gelijke dagenmodel. De kinderen gaan alle dagen 
van 08.45 uur tot 14.15 uur naar school. Daarnaast bieden we gratis een verlengde dag aan tot 
15.00 uur. Hierin begeleiden we kinderen met huiswerk en kunnen kinderen nog werk afmaken 
onder begeleiding. Deelname is een keus van docenten en voor kinderen waar we het als school 
aanraden zullen we contact met u opnemen. Na 15.00 uur start de BSO. Hier bieden we diverse 
activiteiten aan die aansluiten bij de schoolthema’s. 

Als laatste hebben we 3 onderwijs vakantieweken geflexibiliseerd. De weken tijdens de herfst-, 
voorjaar- en meivakantie blijft de school open. U kunt zelf kiezen of u gebruik wilt maken van de 
‘normale’ vakantieweken of de weken op een ander moment in het schooljaar op wilt nemen1. 

Kortom; IKC VanKampen is uniek is door:
• Een integraal aanbod op zorg, didactisch en pedagogisch beleid
• Een doorgaande lijn van 0 – 13 jaar
• De flexibele organisatie waardoor kinderen de ruimte hebben om zich in hun eigen tempo,  

en naar eigen vermogen, te kunnen ontwikkelen
• Een integraal aanbod van VVTO2 Engels vanaf groep 1 tot en met groep 8
• Programmeeronderwijs in de groepen 6 t/m 8
• IKC brede inzet op een fijn en veilig klimaat
• Kinderen een ontdekkende en onderzoekende houding aan te leren waardoor ze goed 

voorbereid zijn op de 21e eeuwse vaardigheden die gevraagd worden in de maatschappij.
• Kinderen krijgen les van vakdocenten

Nieuwe ouders hopen we in een persoonlijk gesprek hiervan te mogen overtuigen.
Ouders die al een kind op ons kindcentrum hebben hopen we elk jaar weer te overtuigen  
dat ze de juiste keuze hebben gemaakt. De inspectie voor het onderwijs heeft ons in februari 
2020 het predicaat GOED gegeven. Een fantastisch resultaat dat maar weinig wordt verstrekt. 
U hebt allemaal, naast deze digitale informatiegids, de beschikking over een papieren agenda. 
Hierop staan alle belangrijke data, informatie die voor u van belang is gedurende het schooljaar 
en leuke weetjes. 

De dagelijkse manier van communicatie is de schoolpraat 
app3. Wij informeren hierop dagelijks over actuele 
ontwikkelingen en nieuws vanuit de klassen.
 
Deze app kunt u downloaden via de appstore van Android 
en Apple. Zoekt u hiervoor op schoolpraat VanKampen. 
Uiteindelijk zijn alle informatiestromen samen bedoeld om 
u informatie te geven over opvang en onderwijs op ons 
kindcentrum en de praktische zaken die daarbij voor u van 
belang zijn. Als u uw kind op IKC VanKampen aanmeldt, 
dan geldt dat in de regel voor een groot aantal jaren. 
Een periode waarin we intensief contact met u en uw 
kind(-eren) hebben. 



LEGENDA

Op onze website www.ikcvankampen.nl vindt u alle digitale informatie, een korte animatie over  
de vernieuwingen en kunt u ook het laatste nieuws vinden. 

KC VanKampen is onderdeel van Stichting Un1ek. UN1EK verzorgt professionele opvang & 
onderwijs voor verschillende locaties in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. Algemene informatie 
over de integrale kindcentra (IKC’S) is te vinden op de website. Daar staat ook het pedagogisch 
beleidsplan beschreven van de organisatie.

UN1EK werkt volgens een kwaliteitszorgsysteem en ziet kwaliteit als een continu proces.  
Het beleid, procedures en de werkwijzen van UN1EK zijn opgenomen in het kwaliteitshandboek 
en ondersteunen de medewerkers bij het dagelijks handelen. 

Locaties van UN1EK worden jaarlijks geïnspecteerd door de GGD en de onderwijsinspectie.  
De uitkomsten van een inspectie worden besproken met de medewerkers en de IKC-raad van  
de locatie. 

Daniëlle Clausing, directeur

peuterspeelzaal onderwijsBSOopvang

http://www.ikcvankampen.nl
https://un1ek.nl/
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Algemene contactgegevens:  Directie:
E-mailadres: info@ikcvankampen.nl Daniëlle Clausing
Website:  www.ikcvankampen.nl 06-50092809

Locatie & contactgegevens Werksoorten

Curaçaolaan 49-53
3131 XC Vlaardingen
Tel: 010-435 66 96

HEDO (4 groepen)

BSO (2 groepen)

Onderwijs groepen 8

Paterstraat 1
3131 CS Vlaardingen
Tel: 010-435 66 96

PSZ

Onderwijs (groep 1,2,6 en 7)

BSO (2 groepen)

Willem Pijperstraat 1
3131 EV Vlaardingen
Tel: 010-435 66 96

Onderwijs (groep 3 t/m 5)

Openingstijden:

Locatie HEDO PSZ BSO Onderwijs

Curaçaolaan 07.00 uur - 18.00 
uur

n.v.t. 07.00 uur – 08.30
14.15 uur – 18.30 
uur

8.45-14.15 uur 
Verlengde dag 
tot 15.15 uur

Paterstraat n.v.t. 08.35 uur – 14.05 
uur

14.15 uur – 18.30 
uur

8.45-14.15 uur 
Verlengde dag 
tot 15.15 uur

Willem 
Pijperstraat 

n.v.t n.v.t. n.v.t 8.45-14.15 uur
Verlengde dag 
tot 15.15 uur

Groepen:

Werksoort en naam groep Aantal kindplaatsen (max.) Leeftijdsgroep

HEDO Modderspetters 11 0-2 jaar

HEDO Regenbogen 12 0-2 jaar

HEDO Waterdruppels 12 1-4 jaar

HEDO Zonnestralen 16 2-4 jaar

PSZ per dag 16 2-4 jaar

BSO Avonturiers 20 4-6 jaar 

BSO Ontdekkers 20 5- 7 jaar

BSO Globetrotters 20 7-12 jaar

Instroomgroep 25-30 kinderen 4 jaar

Cluster 1/2 4 groepen (max 120) Leerjaar 1&2

Cluster 3 2 groepen (max 60) Leerjaar 3

Cluster 4/5 105 kinderen verdeeld over 4 
vaklokalen en 3 mentoren

Leerjaar 4&5

Cluster 6/7 105 kinderen verdeeld over 4 
vaklokalen en 3 mentoren

Leerjaar 6&7

Cluster 8 2 groepen (max 60) Leerjaar 8

BELANGRIJKE GEGEVENS1

mailto:info@ikcvankampen.nl
http://www.ikcvankampen.nl
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Rekeningnummer onderwijs
Voor betalingen van schoolfonds, schoolreis en zending:
NL 70 ABNA 0403735416 t.n.v. Un1ek Onderwijs
Onder vermelding van: schoolreis/schoolfonds + naam kind en groep

Inspectie van het Onderwijs
Website: info@owinsp.nl
Tel. 0800 - 8051 (gratis) voor vragen over het onderwijs
Tel. 0900 - 111 31 11 (lokaal tarief) meldpunt vertrouwensinspecteurs voor klachtmeldingen over 
seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld. Ook met discriminatie, 
onverdraagzaamheid e.d. kunt u bij de vertrouwensinspecteurs terecht.

GGD 
Website: https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl
Tel: 010 433 99 66
Bezoekadres: 
Schiedamsedijk 95
3011 EN Rotterdam

CJG
Burg. van Lierplein 5
3134 ZB Vlaardingen 
Tel. 010-4608190
www.cjgvlaardingen.nl

Klachten
Voor de volledige klachten procedure verwijzen wij naar: 
https://un1ek.nl/klachten

onderwijs

opvang

mailto:info@owinsp.nl
https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl
http://www.cjgvlaardingen.nl
https://un1ek.nl/klachten
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De verbinding tussen hele dagopvang, peuterspeelzaal, basisschool en buitenschoolse opvang 
is herkenbaar in thema’s die centraal staan bij de activiteiten. Op deze manier ontstaat de 
doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar waar we met elkaar inhoud aan geven. De sfeer 
in het kindcentrum is veilig en vertrouwd. Daarbij speelt u als ouder/verzorger een belangrijke, 
stimulerende rol.

Kindcentrum VanKampen ziet diversiteit in onze samenleving als een kans om van elkaar te 
leren door elkaar te ontmoeten. Wij verwachten veel van elkaar in het licht van de verschillende 
levensbeschouwelijke achtergronden. Wanneer u uw kind aanmeldt, zijn de volgende zaken een 
vanzelfsprekendheid, waaraan elk kind geacht wordt deel te nemen en/of zich aan te houden: 
buitenspelen ongeacht de weersomstandigheden; omgang met dieren en planten; gemengde 
zwem- en gymlessen; excursies en schoolreisjes; kerst- en paasvieringen en schoolkamp groep 8 
met overnachtingen.

2.1 De ruimtes op het IKC
Kindcentrum VanKampen beschikt over drie gebouwen met elk een eigen uitstraling. Verbinding 
tussen de gebouwen is de aandacht voor natuur, een gezellige sfeer, IKC-brede regels en IKC-
brede thema’s. 

Er zijn ruime klas-, groeps- en speellokalen en extra ruimtes voor begeleiding, gesprekken of het 
werken in groepjes. De opvang beschikt over een ruime tuin (met kippen) en de school over een 
ruime hal en ruime buitenspeelgelegenheden met natuurpleinen. 

2.1.1 Informatie over opvang 
Voor de toelichting op onze beschikbare opvang ruimtes verwijzen wij u naar het  
volgende document.

Wilt u alvast een kijkje nemen in het gebouw? Dat kan!
https://matterport3dtour.nl/ikc-van-kampen---bso 
https://matterport3dtour.nl/ikc-van-kampen---hedo 

2.1.2 Inrichting leslokalen onderwijs
De lokalen zijn praktisch maar in huiselijke sfeer ingericht. De lokalen maken het voor kinderen 
mogelijk om op verschillende plekken te werken en te leren. Ieder kernvak (rekenen, taal/spelling, 
lezen) heeft zijn eigen vaklokaal. Dit vaklokaal is vakspecialistisch ingericht, dit houdt in dat het 
lokaal passend bij de lessen is ingericht. Wilt u alvast een kijkje nemen in het gebouw? Dat kan!
https://www.virtuelebezichtiging.com/ikcvankampen/tour.html 
https://matterport3dtour.nl/ikc-van-kampen---willem-pijperstraat 
https://matterport3dtour.nl/ikc-van-kampen---paterstraat 
https://matterport3dtour.nl/ikc-van-kampen---bovenbouw 

KINDCENTRUM VANKAMPEN2

https://ikcvankampen.nl/files/files/ikcvankampen/Link%20IKC%20gids%20Hoofdstuk%202_1%20De%20ruimtes%20op%20het%20IKC%2C%20opvang.docx
https://matterport3dtour.nl/ikc-van-kampen---bso
https://matterport3dtour.nl/ikc-van-kampen---hedo
https://www.virtuelebezichtiging.com/ikcvankampen/tour.html
https://matterport3dtour.nl/ikc-van-kampen---willem-pijperstraat
https://matterport3dtour.nl/ikc-van-kampen---paterstraat
https://matterport3dtour.nl/ikc-van-kampen---bovenbouw
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2.2 De organisatie
Voor een optimale aansturing van de organisatie is er gekozen voor de onderstaande 
organisatiepiramide. Deze keuze is gemaakt op basis van inzet van specialismen. 

IKC-directeur
Zo

rg
co

ör
di

na
to

r
en

 e
xt

er
ne

n
Teamleider opvang Teamleider onderwijs
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sHele dagopvang Basisschool 4 – 13

Peuterspeelzaal

Voor- en naschoolse 
opvang

 
Het kindcentrum wordt geleid door één directeur. De directeur stuurt twee teamleiders aan, 
die de operationele aansturing van de teams verzorgen. De teamleiders geven sturing op 
inhoud, organisatie en communicatie en werken hierin nauw samen. De zorgcoördinator is 
verantwoordelijk voor het zorgaanbod. Directeur, teamleiders en zorgcoördinator vormen samen 
het managementteam (MT). 

Binnen het kindcentrum zijn verscheidene specialisten aanwezig:
Leerkrachten ........................................................ Onderwijs en ontwikkeling kinderen
Pedagogisch medewerkers .............................. Begeleiding en ontwikkeling kinderen
Zorgcoördinator .................................................. Ondersteuning rondom ontwikkeling kinderen
Taalspecialist ....................................................... Taalbeleid en begeleiding
Rekenspecialist ................................................... Rekenbeleid en begeleiding
Leesspecialist ...................................................... Leesbeleid en begeleiding
Praktijkspecialist ................................................ Leerkracht extra talentklas (praktijkgericht)
Hoogbegaafdheid ............................................... Begeleiden leerkrachten en leerkracht  
................................................................................. extra kennisklas (EK klas)
Orthopedagoog ................................................... Diagnostisering en behandeling
Kindercoach ......................................................... Diverse begeleidingsvraagstukken op kindniveau
Pedagogisch coach ............................................. Begeleiding en coaching medewerkers opvang 
................................................................................. (pedagogisch niveau)
Leerkracht coach ................................................ Begeleiding en coaching medewerkers onderwijs  
................................................................................. (pedagogisch & didactisch niveau)
Globespecialist .................................................... Begeleiding rondom taalontwikkeling
Therapiehond begeleider ................................. Begeleiding rondom inzet therapiehond

Elke medewerker is zich bewust van de rol binnen het team en draagt actief bij door zijn/haar 
kwaliteiten in te zetten. D.m.v. collegiale consultaties worden talenten en vaardigheden gedeeld. 
Medewerkers zijn middels expertgroepen actief betrokken bij de totstandkoming van beleid. 
Bestaand beleid wordt cyclisch geëvalueerd en het eigen handelen wordt hierop afgestemd.
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De overkoepelende stichting Un1ek 
Stichting Un1ek heeft achttien locaties van integrale kindcentra (IKC’s) en scholen in de steden 
Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. 

Un1ek is het resultaat van een fusie per 1 augustus 2014 tussen Meervoud en Stichting 
Kinderopvang Vlaardingen (SKV). Meervoud en SKV werken al jaren nauw samen. Die 
samenwerking is gebaseerd op een gedeelde visie en op inhoudelijke motieven: goed onderwijs 
en goede opvang voor kinderen, die bijdraagt aan een brede ontwikkeling van kinderen. Eén 
geheel met als doelstelling optimale ontwikkelingskansen voor kinderen van 0 – 13 jaar aan te 
bieden. De voorzieningen worden vormgegeven in IKC’s die inspelen op de behoeften van ouders 
en kinderen. We willen eigentijdse en kwalitatief goede opvang en goed onderwijs bieden. 
Alle scholen/IKC’s van Un1ek hebben een eigen karakter en zijn herkenbaar als deel van een 
groter geheel. We willen inspelen op veranderingen die zich voordoen in de samenleving. Een 
veilig en goed leef- en leerklimaat op de school en binnen de opvang. Onze medewerkers spelen 
daarbij een belangrijke rol. Voor verdere informatie over Un1ek verwijzen wij u naar: www.un1ek.nl

http://www.un1ek.nl 
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3.1 Profiel VanKampen IKC

3.2 Maatschappelijke ontwikkelingen
In de afgelopen jaren is er in het opvoeden van kinderen veel veranderd. Opvoeden gebeurt al 
lang niet meer alleen in het gezin, veel kinderen brengen een groot deel van de dag door op 
ons IKC. Daarom willen wij als IKC een veilige en stabiele thuishaven zijn voor kinderen en hun 
ouders. Deze veiligheid is prominent aanwezig binnen onze opvang en onderwijs. We hanteren in 
het kindcentrum dag arrangementen om kinderen, naast de veilige thuisbasis, rust, regelmaat en 
structuur aan te bieden. Een veilige omgeving en aandacht voor de groep en het individuele kind.

Naast meer nadruk op veiligheid worden er tegenwoordig andere eisen gesteld als het gaat om 
de ontwikkeling van kinderen. De samenleving is complexer geworden. Kinderen hier goed op 
voorbereiden is essentieel. Ze moeten zich bewust zijn van hun rol in de maatschappij. Ze moeten 
de basis van natuurlijke producten opnieuw leren (her)kennen. Ze moeten hun eigen rol t.o.v de 
natuur weten en ze moeten mediawijs worden. We willen graag dat ze een gezonde levensstijl 
hebben en weten wat ze hieraan zelf kunnen doen. We willen graag emotioneel stabiele en 
sociaal meelevende kinderen. We vinden het steeds vaker belangrijk dat kinderen ‘het beste uit 
zichzelf halen’. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop we opvang en onderwijs aanbieden. 

3.3 Ons Kindbeeld
Een kind van IKC VanKampen vraagt elke dag thuis “mama/papa, mag ik morgen weer?”. 
Als een kind ons IKC verlaat is het in staat op het eigen niveau de eigen ontwikkeling te 
verwoorden en bij te stellen. Het bezit vaardigheden om de eigen resultaten en het handelen te 
analyseren en te duiden. Bij het stellen van nieuwe doelen ziet het de eigen rol als waardevol, 
maar weet ook dat samenwerken met anderen noodzakelijk is om tot goede resultaten te komen. 
Reeds bij opvang ervaren kinderen hoe het is om op je beurt te moeten wachten; te delen; 
rekening houden met anderen en je aan te passen aan het groepsproces. Hierbij zijn anderen een 
aanvulling op de eigen kwaliteiten.

Het kind is zich bewust van de eigen carbon footprint4 en weet hoe het bij kan dragen aan een 
beter milieu. De eigen identiteit is in ontwikkeling en het kind heeft handvatten om voor zichzelf 
antwoorden te zoeken op identiteitsvraagstukken.

Het kind is vertrouwd met het werken met technische basisprincipes en begrijpt de 
mogelijkheden die techniek bieden. 

Het is gewend, en in staat om uit teksten en gesprekken hoofd- en bijzaken te onderscheiden. 
Het taalniveau is zo ontwikkeld dat vanuit de basiswoordenschat en middels creatief denken, 
nieuwe woorden aangeleerd worden. De kinderen beschikken over een goed ontwikkelde 
onderzoekattitude. De tweede taal, het Engels, wordt gezien als noodzakelijk en wordt in het 
onderwijs toegepast in het raadplegen van bronnen.

DE VISIE EN MISSIE3

4 Bewustwording van de 

milieu-impact door het 

eigen consumptiegedrag.

In 2022 is ieder kind gelukkig, positief, sociaal en bewust van  
zichzelf en de omgeving. Het kind beheerst de gewenste kennis  
en gebruikt deze om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen.

IKC VanKampen
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Kortom; als een kind ons IKC verlaat is het: positief, sociaal, bewust van zichzelf en de omgeving. 
Het heeft zelfvertrouwen en een rugzak vol kennis om uit te putten. 

3.4 Onze Missie (wie zijn wij?)
Op IKC VanKampen willen wij daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Natuurlijk vinden wij het 
belangrijk goede opvang en onderwijs te geven, maar dat mag van iedere opvang en basisschool 
verwacht worden. Met goede opvang bedoelen we dat het kind zich veilig voelt en op ontdekking 
gaat. Met goed onderwijs bedoelen wij onderwijs dat ernaar streeft ieder kind te begeleiden tot 
optimale ontplooiing van zijn of haar mogelijkheden.

Wat ons onderscheidt van andere IKC’s is dat wij een accent leggen op de genoemde tijdloze 
normen en waarden middels het thematisch behandelen van onze kernwaardes. Vanuit deze 
christelijke en maatschappelijke kernwaardes willen we binnen onze opvang en onderwijs 
antwoord geven op de volgende vraag; “wat willen we aan de jongere generatie aan- en 
overdragen en waarom willen we dat?”. Welke kennis en (sociale-) vaardigheden heeft ieder 
(uniek) kind nodig in de 21e eeuw? Dat doen wij niet alleen, daarbij hebben wij de inbreng van 
ouders hard nodig. Educatief en sociaal partnerschap is dan ook een belangrijk streven.

Kernwaarden IKC VanKampen
• respect voor jezelf
• vriendschap
• natuur en milieu
• moed 
• samenwerken
• gastvrij
• techniek
• kwaliteit

3.5 Onze visie 
We dragen het profiel ‘ontdek natuur en techniek’ uit. 
Binnen de thema’s en het kerncurriculum wordt veel nadruk gelegd op het zelf vinden van 
oplossingen voor vragen en problemen. Oudere en jongere kinderen worden gekoppeld om van, 
en met elkaar, te leren. Kinderen worden geholpen hun eigen kracht binnen de onderwijsstructuur 
te vinden en deze toe te passen bij hun zoektocht naar antwoorden. Het welbevinden en het  
ontwikkelen van talent gaan hand in hand met resultaatgericht werken. Binnen het kindcentrum 
worden alle kinderen begeleid op een niveau dat past bij de hoge, maar realistische, verwachtingen. 
Deze worden vastgesteld door directie, leerkrachten, ouders en kinderen. De ontwikkeling die 
kinderen doormaken maken we inzichtelijk door samen met kinderen en ouders te werken aan 
een eigen rapportfolio. Op ons IKC volgen we kinderen i.p.v. dat we hen beoordelen. 

3.6 Onze organisatie 
Het uitvoeren van onze missie binnen onze visie, vraagt om een geheel eigen organisatie.  
Onze organisatie kenmerkt zich in flexibiliteit, kinderen stromen op eigen tempo naar de  
volgende groep door. Hierbij is zelfstandig leren spelen en werken belangrijk.
Opvang- en onderwijsmedewerkers vullen elkaar aan in kwaliteiten. Bij de opvang wordt 
in horizontale groepen gewerkt waarbij kinderen van en met elkaar spelen en leren. Bij 
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onderwijs krijgt dit vorm middels het werken in clusters. Binnen de groepen en clusters wordt 
ook groepsoverstijgend gewerkt. Kinderen hebben daarbij een vast mentor. Deze mentor is 
verantwoordelijk voor hun welzijn én het aanspreekpunt voor ouders. Vanaf 4 jaar krijgen 
kinderen onderwijs van vakdocenten en wisselen gedurende dag van lokalen. Vakdocenten zijn 
verantwoordelijk voor één kernvak bij alle kinderen uit zijn/haar cluster (maximaal 105). In de 
middagen werken we thematisch en onderzoekend. Per middag kiest het kind voor 1 vakgebied 
en 1 lokaal. Kinderen moeten naar alle lessen maar hebben eigenaarschap in welke dag of tijd ze 
dit vak volgen. Vanaf groep 6 maken ze daarbij gebruik van ons digitale rooster. 
O 
p ons IKC volgen we kinderen i.p.v. dat we hen beoordelen (we geven daarom geen cijfers). Van 
0 tot 6 jaar volgen we de kinderen middels de KIJK! van Bazalt. Deze leerlijnen worden vanaf 
groep 3 per domein doorgevoerd tot groep 8. Ouders, kinderen en medewerkers houden in een 
RapportFolio de ontwikkeling bij. De inhoud van MijnRapportFolio is door het team ontwikkeld. 
De inrichting van de ruimtes binnen ons IKC zijn uitdagend en prikkelend. Kenmerkend in 
de onderbouw (opvang en onderwijs) zijn het onderzoekend karakter van natuur op het 
groene schoolplein en de hoeken in de klassen en op de gang. In de bovenbouw zijn dit het 
groepsdoorbrekend werken en het onderzoekend karakter. Onder andere bij het werken 
met techniek. Binnen de klassen en in de algemene ruimtes zijn diverse ontdekhoeken en 
werkplekken waar kinderen zelfstandig of in groepjes kunnen experimenteren. Het groene 
karakter van het schoolplein en de gangen is een rode draad van de kinderopvang naar het 
onderwijs. De medewerkers van ons IKC zijn zich bewust van hun rol binnen het team en dragen 
actief bij door al hun kwaliteiten in te zetten. D.m.v. collegiale consultaties worden talenten en 
vaardigheden gedeeld. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers zijn middels expertgroepen 
actief betrokken bij de totstandkoming van beleid. Bestaand beleid wordt cyclisch geëvalueerd en 
het eigen handelen wordt hierop afgestemd. Als we kennis binnen ons vaste team missen, dan 
betrekken we externe partners bij het IKC.

3.7 Partners van buiten
Er wordt, onder andere, samengewerkt met de bibliotheek, diverse musea, de Stadsgehoorzaal, 
VIB5, lokale kunstenaars, NME (Natuur Milieu Educatie), de winkeliersvereniging, scouting en 
omwonenden. 
 
Voor de zorg is op wijkniveau een wijkteam ingericht. Dit wijkteam bereikt dat kinderen adequate, 
integrale en passende hulp geboden krijgen op het IKC en daarbuiten.

5 VIB is voor Vlaardingse scholen de 

partner in schoolsportprogramma, 

naschoolse clinics en sportdagen.
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We werken binnen ons kindcentrum met de één loket functie. Dat wil zeggen dat u zowel  
op de opvang als op de school uw kind kunt opgeven voor meerdere disciplines. We hebben  
de keuze uit:
• Hele dagopvang
• Peuterspeelzaal
• Onderwijs
• Voor- en naschoolse opvang

U kunt in één keer kiezen voor het totale aanbod binnen het kindcentrum, maar u kunt ook op elk 
moment dat het u uitkomt uitbreiden of inkrimpen door dit aan te geven bij de directie. Wij hopen 
u op deze manier te ontzorgen en een hogere kwaliteit te leveren. 

In het volgende hoofdstuk worden de verschillende disciplines verder uitgediept. Hieronder vindt 
u terug hoe u de één-loketfunctie kunt aanspreken.

4.1 Uw kind aanmelden binnen het IKC
U kunt gebruik maken van het contactformulier op de website of bellen naar een van de locaties 
met een vraag of wens voor rondleiding bij opvang/onderwijs. Als u contact opneemt zal een 
kennismakingsgesprek ingepland worden. Tijdens dit gesprek laat de directeur of teamleider u 
de locatie zien en vertelt wat van belang is voor uw beeldvorming. Natuurlijk is er ook voldoende 
gelegenheid voor het stellen van vragen. Bij voorkeur is het kennismakingsgesprek met beide 
ouders en het kind. 

Als uw kind al gebruik maakt van de hele dagopvang of peuterspeelzaal zult u vanzelf een 
uitnodiging krijgen voor een kennismakingsgesprek op de school. In de regel is het normaal om, 
als uw kind tussen de 1 en 2 jaar is, een school te gaan zoeken voor wanneer uw kind 4 jaar 
wordt. Kinderen mogen vanaf hun 4e jaar op de basisschool worden toegelaten. Vierjarigen zijn 
nog niet leerplichtig. Dat zijn ze vanaf hun 5e verjaardag.

Als u na uw vergelijkingen kiest voor opvang en/of onderwijs op IKC VanKampen vindt er een 
inschrijving plaats. Ook hierbij is het plezierig als de beide ouders en het kind aanwezig zijn. 
Tijdens de inschrijving worden de gegevens van het kind genoteerd en afgesproken wanneer  
de eerste opvang of schooldag van uw kind is.

Voor de school geldt dat u ongeveer vier weken voor uw kind naar school gaat nog een 
uitnodiging ontvangt voor een intakegesprek met de leerkracht bij wie het in de groep komt. 
Tijdens dit gesprek worden bijzonderheden besproken; ontwikkeling van het kind tot nu toe, 
gezondheid, allergie enz. 

4.2 Waar moet u op letten bij de inschrijving:
• U moet een paspoort of verzekeringspas van uw kind meenemen waarop  

het BSN vermeld staat.
• Uw kind moet zindelijk zijn voor het naar school gaat.

Als uw kind van een andere school komt, zijn een bewijs van uitschrijving van de vorige school en 
een onderwijskundig rapport noodzakelijk. Informatie van de andere school moet dan zorgen voor 
een goede aansluiting. Adviezen over zittenblijven of verwijzing worden van de andere school 
overgenomen. Als een leerling verhuist, krijgt hij een onderwijskundig rapport (een rapport met 
resultaten en een overdracht) voor de volgende school.

INSCHRIJVEN VAN UW KIND4
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basisschool
4 - 13 jaar

peuterspeelzaal
2 - 4 jaar

hele dagopvang 
0 - 4 jaar

buitenschoolse 
opvang

4.3 Inschrijfprocedure kindcentrum VanKampen

Rondleiding

Inschrijving via  
de website

Plaatsingsovereenkomst en 
betaling via UN1EK 

kinderopvang

Kinderopvangtoeslag 
aanvragen via

belastingdienst

Intakegesprek, 
wennen en 

start

Rond leeftijd 2 jaar 
rondleiding 
basisschool

Rondleiding

Inschrijving via  
de website

Plaatsingsovereenkomst en 
betaling via UN1EK 

kinderopvang

Kinderopvangtoeslag 
aanvragen via

belastingdienst

Intakegesprek, 
wennen en 

start

Rond leeftijd 2 jaar 
rondleiding 
basisschool

Gesprek directie en 
rondleiding

Inschrijving op  
de basisschool

Inschrijving  
basisschool

Vrijwillige  
ouderbijdrage

Intakegesprek 
en start

Intakegesprek 
en start

Welkomstbrief

Rondleiding

Inschrijving via  
de website

Plaatsingsovereenkomst en 
betaling via UN1EK 

kinderopvang

Kinderopvangtoeslag 
aanvragen via

belastingdienst
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5.1 Hele dagopvang 
IKC VanKampen heeft vier ‘horizontale’ groepen voor hele dagopvang. De Zonnestraaltjes,  
de Waterdruppels, de Regenboog en de Modderspetters. Dit zijn groepen op leeftijd. Dus aparte 
baby- en peutergroepen. 

De hele dagopvang is 52 weken per jaar geopend van 7.00 tot 18.00 uur en voldoet aan strenge 
kwaliteits- en veiligheidseisen. De hele dagopvang is geregistreerd in het ‘Landelijk Register 
Kinderopvang’. Dit betekent dat u Kinderopvangtoeslag kunt aanvragen.

U kunt hele dagopvang afnemen van 07:00 tot 18:00 uur of halve dagopvang van 07:30 tot  
13:00 uur of van 12:30 tot 18:00 uur. 

U kunt kiezen uit 52-weken opvang (Opvang op vaste weekdagen, 52 weken per kalenderjaar),  
of 49-weken opvang (Opvang op vaste weekdagen, met drie vrij opneembare weken vakantie  
per kalenderjaar).

Voor de 49-weken opvang kunnen drie losse vakantieweken door het jaar heen gekozen 
worden. U geeft voor 1 januari of bij aanvang van de plaatsing aan of u gebruik wilt maken 
van het 49-weken opvangpakket. De gewenste vakantieweken kunt u doorgeven via het 
planningssysteem ‘Kindplanner’ waarvoor u zich éénmalig dient aan te melden via www.un1ek.nl.

Onze hele dagopvang heeft in september 2014 het kwaliteitsmerk ‘Groene Kinderopvang’ van 
Stichting Groen Cement behaald en jaarlijks laten we ons hercertificeren. Stichting Groen Cement 
heeft als doel om kinderen en natuur te verbinden in de kinderopvang. De kenmerken waaraan 
een kinderopvanglocatie moet voldoen om het kwaliteitsmerk te ontvangen zijn opgesteld door 
deskundigen op het gebied van natuur, landschap, milieu en pedagogiek. Wij zijn trots op het 
kwaliteitsmerk ‘Groene Kinderopvang’ te mogen dragen. U als ouder kunt er zeker van zijn dat 
deze locatie dagelijks bewust bezig is met natuurbeleving voor de kinderen. Dat is leuk en gezond!

Kinderen leren door te spelen. Kinderen spelen met elkaar en speelgoed dat uitdaagt. De 
pedagogisch medewerkers verzorgen de kinderen en organiseren ontwikkelingsgerichte 
spelactiviteiten. We vertellen u er graag meer over. U bent van harte welkom voor een rondleiding.

DE DIVERSE DISCIPLINES BINNEN 
HET KINDCENTRUM

5

opvang

http://www.un1ek.nl
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5.2 Peuterspeelzaal 
Op de peuterspeelzaal kunnen kinderen van 2 tot 4 jaar spelen en leren. Samen met leeftijds-
genootjes leren de kinderen samen spelen, delen en worden zij gestimuleerd in hun ontwikkeling. 

De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat alle kinderen zich veilig, geborgen en geaccep-
teerd voelen. De kinderen leren samen te spelen, rekening te houden met elkaar en leren con-
flicten op te lossen. Kinderen die samen spelen ontwikkelen vriendschappen. De pedagogisch 
medewerker heeft hierin een observerende, begeleidende, stimulerende of sturende rol.

De pedagogisch medewerkers van de peuterspeelzaal werken samen met de leerkrachten  
van de startgroep. Zij stemmen samen de thema’s waarmee gewerkt wordt op elkaar af.  
Op deze manier creëren zij een doorgaande lijn vanuit de peuterspeelzaal naar de basisschool.
Peuters bezoeken onze peuterspeelzaal op twee vaste koppeldagdelen per week. 
‘Doelgroeppeuters’6 met een VVE-indicatie van het centrum voor jeugd en gezin (CJG) komen  
16 uur per week.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Pedagogisch medewerkers stimuleren kinderen spelenderwijs in hun ontwikkeling door middel 
van ontwikkelingsgerichte activiteiten. Dit gebeurt aan de hand van het VVE programma 
‘Startblokken’.

Bij VVE-activiteiten staan steeds wisselende thema’s centraal, die passen bij de belevingswereld 
van kinderen. VVE-activiteiten zijn gericht op verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals de 
fijne en grove motoriek, taalgevoel, rekenkundig en ruimtelijk inzicht en de sociale en creatieve 
ontwikkeling. Kinderen spelen met zand en water, rennen en klimmen, zingen en praten, tekenen, 
puzzelen, bouwen met blokken en spelen rollenspellen. De pedagogisch medewerkers richten 
themahoeken en verteltafels in. Doordat kinderen in een groep met elkaar leren spelen en delen, 
bouwen zij een voorsprong op in hun sociale ontwikkeling. Daar hebben zij de rest van hun leven 
profijt van.

Als onderdeel van het VVE-programma, observeren de pedagogisch medewerkers kinderen 
in hun ontwikkeling, zodat zij gericht activiteiten en spel- en ontwikkelingsmaterialen kunnen 
aanbieden. Zij gebruiken hierbij de digitale observatiemethode ‘KIJK’. De individuele ontwikkeling 
van kinderen van 2 tot 4 jaar wordt gevolgd op het gebied van o.a. spraak- en taalontwikkeling, 
motoriek, spelontwikkeling, zelfredzaamheid, de omgang met andere kinderen en cognitieve 
ontwikkeling. De KIJK-observatie van ieder kind wordt jaarlijks ingevuld, drie maanden na aanvang 
van de plaatsing, en rond de leeftijd van 3 en 4 jaar. De KIJK-observatie van doelgroepkinderen 
wordt tweemaal per jaar ingevuld. De pedagogisch medewerkers bespreken hun bevindingen in 
het ‘Kind in Beeld-gesprek’ met ouders.

De schriftelijke of persoonlijke overdracht van de KIJK-observatie aan de basisschool vindt plaats 
voordat het kind vier jaar wordt. Voor kinderen die binnen het kindcentrum blijven is dit altijd een 
persoonlijke overdracht. Voor kinderen die naar andere scholen gaan is dit in overleg met ouders 
en de ontvangende school.

6 Kinderen waarvan ouders 

minder dan 2 jaar voortgezet 

onderwijs hebben genoten of 

die thuis overwegend met een 

andere taal dan het Nederlands in 

aanraking komen of kinderen die 

door het consultatiebureau zijn 

aangemerkt als ‘doelgroepkind’.

peuterspeelzaal
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5.3 Buitenschoolse opvang 
IKC VanKampen biedt voor en naschoolse opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. 
De kinderen spelen in twee groepen voor kinderen van diverse leeftijden. De buitenschoolse 
opvang is 52 weken per jaar geopend van 7.00 uur tot 18.30 uur. In de schoolvakanties zijn 
alle kinderen welkom in de vakantieopvang. Op sluitingsdagen van de basisschool, buiten de 
schoolvakanties, is er BSO-plus opvang. 

De buitenschoolse opvang voldoet aan strenge kwaliteits- en veiligheidseisen zoals vastgelegd 
in de Wet Kinderopvang. Kindcentrum VanKampen is geregistreerd in het ‘Landelijk Register 
Kinderopvang’. Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te nemen bij de buitenschoolse opvang. 
Op de website kunt u zich aanmelden en vindt u de tarieven en verschillende opvangpakketten.  
U kunt uw kind ook direct inschrijven.

De plaatsing en facturatie van de buitenschoolse opvang verlopen via het servicebureau van 
UN1EK. U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen via de belastingdienst. Voor al uw vragen over 
plaatsing en/of kosten voor de buitenschoolse opvang kunt u terecht bij de medewerkers van  
de afdeling planning & plaatsing. Deze afdeling is iedere werkdag in de ochtend telefonisch  
te bereiken op het Servicebureau via telefoonnummer 010 - 435 56 11 of per e-mail  
plaatsing@un1ek.nl. 

Voor aanvang van de plaatsing heeft u een kennismakingsgesprek met de pedagogisch 
medewerkers van de groep van uw kind. Tijdens dit gesprek ontvangt u een informatieboekje en 
maakt u afspraken over het wennen van uw kind. Eenmaal per jaar heeft u met de pedagogisch 
medewerker een Kind in beeld-gesprek. Dan spreken we over de ontwikkeling en het welbevinden 
van uw kind in de groep.

BSO

mailto:plaatsing@un1ek.nl
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5.4 Onderwijs onderbouw 
Onze organisatie in de onderbouw is op een andere manier vormgegeven dan bij andere scholen. 
Alle leerlingen starten in onze instroomgroep. Hier leren zij samen met andere vierjarige alle 
regels en routines van ons IKC kennen. Doel van deze groep is dat kinderen zich veilig en prettig 
voelen op het IKC. Wij geloven dat kinderen pas open staan voor leren als zij zich volledig veilig 
voelen in onze omgeving. Pas wanneer een kind sociaal en emotioneel toe is aan een grotere 
heterogene groep stromen ze door naar cluster ½. 

5.5 Leren begint met spel
Leren begint met spel. Spel brengt kinderen in situaties, waardoor ze dingen leren die belangrijk 
zijn voor hun totale ontwikkeling. Ze leren alleen wanneer dat ook aansluit op hun eigen 
belevingswereld. 

Tijdens het spel leren ze van alles: kleuren, vormen, rekenen en taal, omgaan met elkaar, het met 
elkaar zoeken van oplossingen, enz. Ze ontwikkelen hun motoriek, fantasie en creativiteit door 
spel met water, zand en verf. Ze ontwikkelen zelfvertrouwen, persoonlijkheid, verantwoordelijkheid 
enz. Wanneer zij met blokken spelen, leren ze tellen, sorteren, op volgorde leggen en voorspellen. 
Rekenen en wiskunde bouwt op deze ervaring verder. In fantasiespel vertellen kinderen elkaar een 
verhaal, waardoor ze in verhalen leren denken. Later komt dit terug in cultuur en geschiedenis. 
Praten, vragen stellen, rijmen, zingen en vertellen vormen de basis voor leren lezen en schrijven. 
Wanneer kinderen worden aangemoedigd om te spelen, ontwikkelen zij nieuwsgierigheid, 
motivatie en gevoel voor succes. 

Dat alles leidt tot zelfvertrouwen en tot schoolsucces. Zo ontstaan de sociaal-emotioneel gezonde 
vaardigheden waardoor kinderen, eenmaal volwassen geworden, zich ook volwassen kunnen 
gedragen. Aan het eind van de kleuterperiode neemt de behoefte aan spelend leren af en de 
behoefte aan meer abstracte vormen van leren toe. Rekenen en lezen sluit daar mooi op aan.

5.6 Het directe instructiemodel en Snappet
Meer dan vroeger kijken we naar wat een kind kan, i.p.v. wat een kind niet kan. Om verantwoord 
met deze verschillen om te gaan, werken we met het directe instructiemodel en met ‘Snappet’.

Directe instructie (groep 3 t/m 8) betekent dat niet alle leerlingen dezelfde instructie krijgen. Er zijn 
leerlingen die aan een half woord genoeg hebben en aan het werk kunnen; anderen hebben meer 
tijd voor begeleid inoefenen nodig en gaan vervolgens aan de slag. Dan blijven de leerlingen over 
die individuele aandacht nodig hebben om hun opdracht te kunnen uitvoeren. We werken voor 
de kernvakken (begrijpend) lezen, rekenen, spelling met vakspecialisten. Elke leerkracht geeft één 
vakgebied in de ochtend. Op deze manier kunnen we beter tegemoet komen aan de individuele 
leerbehoeften van de kinderen. 

Bij de meeste kinderen verloopt de ontwikkeling volgens verwachting. In een enkel geval blijven 
kinderen wat achter, dan zoeken we in overleg met de ouders naar een oorzaak en naar een 
oplossing. Meestal is dat een aanpassing van het programma en extra aandacht van de leerkracht.
Wanneer kinderen zich sneller ontwikkelen zoeken we in overleg met ouders naar aanpassing in 
het programma. Soms betekent dit dat kinderen sneller door de leerstof zullen gaan. Een andere 
mogelijkheid is het programma voor het kind te verdiepen en te verrijken met extra leerstof.

onderwijs
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Er zijn ook andere verschillen tussen kinderen, die niet in te delen zijn in sneller of langzamer 
leren, maar te maken hebben met ander gedrag. We willen daar in ons onderwijs graag rekening 
mee proberen te houden. Omgaan met gedragsverschillen vereist echter heel veel andere 
vaardigheden van leraren. Vaardigheden die wijzelf d.m.v. nascholing en begeleiding ook verder 
moeten ontwikkelen.

De kinderen werken tijdens de vakken spelling, taal en rekenen 
met een Chromen. Dit noemen we een ‘Snappet’. Dit hoort bij ons 
digitale verwerkingssysteem en geeft een actueel beeld van de 
leervorderingen van een kind en zorgt voor een continue feedback 
naar het kind en de leerkracht. Omdat we ons er van bewust zijn, 
dat alleen op een Chromebook werken niet goed is voor kinderen, 
zijn er nog voldoende vakken die niet op de tablet worden gegeven 
en waarbij samenwerken en onderzoeken centraal staan. Omdat 
een Chromebook een kwetsbaar device is leren we kinderen hier 
voorzichtig mee omgaan. Mocht een kind opzettelijk zijn tablet 
stuk maken spreken we ouders aan gebruik te maken van de WA 
verzekering. Voor meer informatie zie de website www.snappet.org. 

5.7 Zelfstandig werken
Om alle kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, is het noodzakelijk dat leerlingen al snel 
leren zelfstandig aan een opdracht te werken. Kinderen leren vlug wat er van hen verlangd wordt. 
Ze zijn zelfstandig met een opdracht bezig. 

Wanneer leerlingen zelfstandig werken, heeft de leraar de handen vrij om te werken met kinderen 
die extra begeleiding nodig hebben. Soms zijn er opdrachten verplicht. Daarmee leer je dat er 
dingen gedaan moeten worden, omdat ze belangrijk worden geacht. De aangeboden activiteiten 
zijn in de onderbouw veelal gericht op spelend leren en een werkpakket.

http://www.snappet.org
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6.1 Opvang: Vier pedagogische basis doelen 
De kwaliteitseisen in de wet Kinderopvang zijn gebaseerd op de pedagogische basisdoelen van 
professor J.M.A. Riksen-Walraven:
1. Het bieden van emotionele veiligheid
2. Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties
3. Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties
4. Socialisatie door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen

Binnen IKC VanKampen hebben we er voor gekozen om ons pedagogisch handelen binnen het 
pedagogisch werkplan te onderbouwen met de literatuur uit het ‘pedagogisch curriculum van het 
jonge kind in de kinderopvang’ . 
Hierbij zijn de volgende punten leidend bij het omschrijven van het pedagogisch handelen:
1. Het heeft betrekking op het jonge kind in de leeftijd van nul tot zes jaar;
2. Het is ontwikkelingsgericht. Het beschrijft de ervaringen die jonge kinderen nodig hebben en 

vertaalt deze in een gericht pedagogisch aanbod;
3. Het gaat uit van een holistische benadering, met een indeling op basis van 

ontwikkelingsthema’s. 

Via deze link is meer informatie te vinden over de vier basisdoelen en hoe wij deze met 
bijbehorend pedagogisch handelen vormgeven.

6.2 Onderwijs 
Al het onderwijs is in de eerste plaats taalonderwijs.
• Taal speelt in het leren beheersen van alle vakgebieden een beslissende rol.
• Door taal kom je tot communicatie.
• Door taal kom je tot oordeel en begrip.
• aal is hèt hulpmiddel bij het denken en uitdrukken van gevoelens en gedachten.
Daarom is taal speerpunt van al ons onderwijs. 

Werken rond een thema
Kleuters leren door te doen en wat ze leren moet passen in hun belevingswereld. We maken 
gebruik van diverse bronnen en eigen thema’s rondom de belevingswereld van kinderen. Doel 
is de thema’s zo in te richten dat alle oefeningen die voorwaardelijk zijn om te leren lezen en 
rekenen steeds aan de orde komen. De uitwerking van de thema’s kent vaste onderdelen: 
taalactiviteiten, spel, expressie-activiteiten, bewegings¬spelletjes, wereldoriëntatie en rekenen, 
waarbij veelvuldig gebruik wordt gemaakt van allerlei ontwikkelingsmaterialen. Voor verschillende 
onderdelen zijn vaste hoeken gecreëerd. Hoeken kunnen verschillend per lokaal worden ingericht. 
Eén maal per dag spelen kleuters ook groepsdoorbroken in verschillende lokalen. Hierbij is er 
aandacht voor het niveau van het speelgoed en de aangeboden opdrachten. 

Planmatig werken
In de Wet Primair Onderwijs staat welke vakken de kinderen moeten leren. Bij deze vakken zijn 
kerndoelen geformuleerd, die aangeven welke leerstof aan het eind van de basisschoolperiode 
beheerst moet zijn. De lesopbouw die wij gebruiken voldoen allemaal aan deze kerndoelen.

INHOUDELIJKE UITLEG OPVANG EN ONDERWIJS6

https://ikcvankampen.nl/files/files/ikcvankampen/Link%20IKC%20gids%20Hoofdstuk%206_1%20Verdieping%204%20basisdoelen%2C%20opvang(1).docx
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Lezen
Dit leren we aan met de methode Lijn 3 (groep 3) en het vervolg Station Zuid (groep 4 t/m 8). 
Lezen begint met voorbereidend lezen in de groepen 1 en 2, met activiteiten die aansluiten bij 
het ontwikkelingsniveau van kleuters. In groep 3 loopt de leesvaardigheid van leerlingen vaak 
al sterk uiteen. Daarom werkt lijn 3 met verschillende leerwegen waarbij kinderen op hun eigen 
tempo leren lezen. De kinderen gaan met buslijn 3 een jaar lang op reis door Leesstad. De vrolijke 
buschauffeur Ben Bus vertrekt vanaf het schoolplein en brengt de kinderen langs 12 haltes  
(12 thema’s). Bij iedere halte maken de kinderen kennis met de letters en woorden rondom het 
thema. Bovendien ontdekken en leren ze er van alles over de wereld om hen heen. Op de website 
https://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Lezen/Lijn-3.htm vindt u informatie over de 
methode lijn 3.

Na het aanvankelijk lezen start het technisch leesonderwijs met Station Zuid. Dit is onderverdeeld 
in niveaus. We gaan er vanuit dat de meeste kinderen in ± 30 maanden het technisch lezen 
voldoende beheersen. Naast een complete leerlijn technisch en vloeiend lezen bevat de methode 
een unieke leerlijn leesbevordering en literatuureducatie die toewerkt naar referentieniveau 1S.
Nieuwsbegrip van het CED en de methodiek van “Close Reading” worden gebruikt voor het 
begrijpend lezen.

Kernvakken
De vakdocenten (rekenen, taal/spelling en lezen) zijn verantwoordelijk voor het plannen van 
alle leerdoelen van alle kernvakken. Zij plannen deze doelen voor ieder kind apart in. Lessen en 
opdrachten worden individueel klaargezet in het Chromebook van de leerlingen. Vakdocenten 
volgen “live” de ontwikkelingen van de leerlingen en sturen bij waar nodig. Zo leert ieder kind op 
zijn eigen niveau en voorkomen we frustratie of verveling. 

Schrijfonderwijs
Voor schrijven gebruiken we de methode Pennenstreken van uitgeverij Zwijssen (https://www.
zwijsen.nl/lesmethoden/pennenstreken). Leren schrijven is een van de belangrijkste dingen die 
een kind leert. Hoewel we in een digitaal tijdperk leven, blijven pen en papier onmisbaar. We 
maken lijstjes, schrijven kaarten, noteren afspraken op papier. Dat blijft. En belangrijker nog, met 
onze zelfgeschreven teksten en ons eigen handschrift laten we zien: dít ben ik. Met het leren 
schrijven, ontwikkelen kinderen ook veel andere vaardigheden. Ze trainen bijvoorbeeld de fijne 
motoriek, oog-handcoördinatie, het concentratievermogen en kunnen meer onthouden. En dát is 
weer makkelijk bij het leren van andere vakken, zoals taal en spelling. Leren schrijven is dus niet 
zomaar iets. Als school kiezen we voor het aanleren van het blokschrift. Groot voordeel van het 
blokschrift is de grote overeenkomst tussen leesletters en schrijfletters. Daarnaast zijn de letters 
eenvoudiger en in minder tijd aan te leren, omdat er geen verbindingen geleerd hoeven  
te worden.

In de kleutergroepen wordt gewerkt met Schrijfatelier en met Pennenstreken. Met Schrijfatelier 
worden de kleuters spelenderwijs voorbereid op het leren schrijven. De gevarieerde activiteiten 
stimuleren belangrijke psychomotorische vaardigheden en laten veel ruimte voor een eigen 
creatieve inbreng. Schrijfatelier is de ideale voorloper op het blokschrift van Pennenstreken. 

https://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Lezen/Lijn-3.htm
https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/pennenstreken
https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/pennenstreken
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Wereldoriëntatie (is de verzamelnaam van geschiedenis, aardrijkskunde, 
natuuronderwijs en techniek)
We hebben in de afgelopen jaren de leerlijn wereldoriëntatie volledig zelf vormgegeven over de 
groepen 3 t/m 8 op basis van de landelijke SLO doelen. Deze hebben we aangevuld met eigen 
(hoge) doelen. Hiermee hebben we een leerlijn die toewerkt naar een beheersing van de lesstof 
boven het landelijk gemiddelde voor alle kinderen. 
We werken in de middag groepsdoorbroken in thema’s van 6 weken aan deze vakken. 
Samenwerken, opdoen van nieuwe kennis en opzoekvaardigheden zijn centrale doelen. 

Voor de groepen 1 t/m 2 wordt een eigen ontwikkelde leerlijn natuur aangeboden. Hierin 
leren de kinderen, onder begeleiding van onze Natuurjuf, van alles over zaaien en oogsten, 
bodemonderzoek en de cyclus van de seizoenen.

Voor de groepen 6 t/m 8 wordt een eigen ontwikkelde leerlijn programmeren aangeboden. 
Hierin leren de kinderen, onder begeleiding van een externe professional, op de Raspberry Pi de 
basisbeginselen van het programmeren, kunnen ze externe robots programmeren en uiteindelijk 
in groep 8 een eigen code schrijven.

Engels 
De leerlingen krijgen vanaf groep 1 Engels. Wij zijn een VVTO-school. Dat wil zeggen dat ons Engels 
onderwijs voldoet aan de strenge Europese eisen voor vroegschoolse vreemdetalenonderwijs. In 
alle groepen wordt een uur Engels gegeven per week. In groep 7 en 8 bouwen we dit zelfs uit met 
het integreren van Engels in andere vakken middels thema’s en internationalisering. De leerlingen 
verwerven zo in acht jaar basisonderwijs een behoorlijke Engelse woordenschat, waarvan ze 
zullen profiteren in het voortgezet onderwijs.

Godsdienstige vorming 
Als methode gebruiken we Trefwoord. Trefwoord geeft voor iedere dag een gedicht, spel, lied, 
verhaal of Bijbeltekst als dagopening. Gedurende enkele weken vormen al die onderwerpen 
samen één thema. In een doorgaande lijn komen zo ieder jaar ongeveer vijftien thema’s aan 
bod. Deze thema’s sluiten aan bij de ervaringswereld van kinderen, ( bijv. ‘Wie ben ik’) bij actuele 
ontwikkelingen en vraagstukken in de samenleving (bijv. geweld) en zijn steeds gebaseerd op 
samenhangende Bijbelverhalen.
Ook de vieringen van Kerst en Pasen worden vanuit deze methode voorbereid. Wilt u meer weten 
over de methode Trefwoord, kijk dan op de website www.trefwoord.nl.

Beeldende Vorming
Beeldende vorming is geïntegreerd in de thematisch vormgegeven middagen.

Muziek 
Muziek is geïntegreerd in de thematisch vormgegeven middagen.

Bewegingsonderwijs
In groep 1 t/m 8 gebeurt dit door een vakleerkracht. We maken daarbij gebruik van docenten van 
VIB. Wilt u meer weten over de lessen van VIB: https://stichtingvib.nl/onderwijs

http://www.trefwoord.nl
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Verkeer
Verkeer is geïntegreerd in de thematisch vormgegeven middagen.

Burgerschap, Sociale Integratie en Veiligheid 
Burgerschapsvorming is in het onderwijs een van de wettelijke verplichtingen. De school is bij 
uitstek de plek waar elke leerling kennismaakt met de verschillende achtergronden en culturen 
van leeftijdgenoten. Maatschappelijke ontwikkelingen als individualisering en een multiculturele 
samenleving vragen dat scholen actief burgerschap en sociale integratie bevorderen. Actief 
burgerschap is het kunnen en willen deelnemen aan de samenleving. Burgerschap gaat 
over diversiteit, acceptatie en tolerantie. Het vraagt ook reflectie op het eigen handelen, een 
respectvolle houding en een bijdrage aan de zorg voor je omgeving. 

De school is, naast het gezin en de buurt, de plek om kinderen en jongeren zich ervan bewust 
te maken hoe de samenleving in elkaar zit en welke rol ze daar zelf in kunnen spelen. Het gaat 
om rollen als lid zijn van een sportclub, als scholier, als verkeersdeelnemer, als consument en als 
burger van een democratische rechtsstaat. Het bewustmaken maken gaat om gerichtheid op 
gezamenlijke spelregels om samen te kunnen leven. Het gaat om verbinding en betrokkenheid. 
Kennis over en inzicht in belangrijke waarden en normen en weten hoe daarnaar te handelen,  
zijn voorwaarden voor het goed functioneren in onze samenleving. 
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7.1 Observatie- en registratiemethodes
U weet inmiddels wat wij het kind aanbieden. Het is daarnaast ook van belang dat u betrokken 
blijft bij hoe uw kind zich ontwikkelt. 

Om de ontwikkeling van uw kind te volgen (cognitief & emotioneel) en tijdig bij te kunnen sturen, 
maken we gebruik van enkele ‘instrumenten’
1. Om alle kinderen tot 6 jaar te volgen maken we gebruik van de digitale ‘KIJK!’. Binnen de KIJK 

worden de leerlijnen van de kinderen gevolgd en wordt aan ouders inzichtelijk gemaakt waar 
het zich bevindt in de ontwikkeling en wat gedaan moet worden om de volgende fase te 
bereiken. Ouders worden een paar keer per jaar middels een ‘Kijk!-gesprek’ uitgenodigd om 
de ontwikkelingslijnen te bespreken. Elk kind binnen het IKC heeft één vaste mentor die ook 
aanspreekpunt is voor de ouders. Mocht de situatie hierom vragen kan er altijd tussentijds over 
de ontwikkeling van het kind gesproken worden op initiatief van beide partijen. 

2. De KIJK! vormt ook de doorgaande lijn binnen het IKC van de opvang (HEDO/PSZ) naar het 
onderwijs.

3. Bij de BSO volgen we de ontwikkeling van het kind middels een formulier genaamd “Werken 
aan Welbevinden (WAW). 

4. We werken bij onderwijs met een leerlingvolgsysteem. Kortweg LVS genoemd. Op 
afgesproken momenten in het schooljaar maken de kinderen een IEP toets die hoort bij dit 
leerlingvolgsysteem. Als deze resultaten ingevoerd zijn in “Mijnrapportfolio” geeft dit een beeld 
van de ontwikkeling van een kind. 

5. En als laatste aspect hebben we natuurlijk de observaties van de medewerker. 

Daarnaast wordt er binnen onderwijs (vanaf 4 jaar) enkele malen per jaar door de leerkrachten 
samen met de zorgcoördinator de ontwikkeling en de resultaten van de diverse systemen naast 
elkaar gelegd. Aan de hand hiervan worden plannen gemaakt voor de daaropvolgende periode.
De uitvoering van plannen en afspraken worden getoetst om te zien of ze hebben geleid tot het 
gewenste resultaat. Gaat het goed dan gaan we ermee door, gaat het niet goed dan worden de 
plannen bijgesteld en start er een nieuwe ronde. 

7.1.1 Rapporten onderwijs 
We werken niet meer met cijfer rapporten. We houden gedurende het hele jaar vorderingen 
op leergebied en op vaardigheden bij en brengen dit voor u in beeld in “MIjn rapportfolio”. 
U kunt dit op elk moment inzien. Minimaal 3 maal per jaar is er persoonlijk contact met de 
mentor (leerkracht) van uw kind waarin u samen met het kind doorneemt waar het staat in zijn 
ontwikkeling en wat de volgende stappen zullen worden. Naast het rapportfolio krijgt u ook een 
recent overzicht van toetsen uit het Leerlingvolgsysteem (LVS) aan. Het toetspakket groeit mee 
met de leerling. In hogere groepen maken leerlingen meerdere toetsen.

ZICHT OP ONTWIKKELING EN OVERDRACHT  
OP HET IKC 

7

onderwijs

onderwijs

opvang
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7.1.2 Eindtoets groep 8 
En dan is het na 8 jaar zover. Uw kind heeft de basisschoolperiode, hopelijk met veel plezier, 
doorlopen. Groep 8 is altijd een bijzonder jaar waar de overgang naar het middelbaar onderwijs 
bepaald wordt. Naast alle bovengenoemde instrumenten wordt hiervoor een eindtoets 
afgenomen. Deze zal plaatsvinden in april.

U krijgt al een pré-advies voor het voortgezet onderwijs in groep 7. Het definitieve advies volgt 
februari groep 8. Dit is gefundeerd op de resultaten van ons leerlingvolgsysteem, de werkhouding 
van uw kind en het algehele beeld dat de leerkracht heeft. Met dit advies kunt u de open dagen 
van de middelbare scholen gaan bezoeken en uw kind opgeven bij de vervolgopleiding van uw 
keuze. Scholen van voortgezet onderwijs moeten het advies van de leerkracht overnemen.

Na de meivakantie zullen de uitslagen van de eindtoets bekend zijn. Als er sprake is van een 
verschil tussen de uitslag en het advies zal de leerkracht zal deze u uitnodigen voor een gesprek. 

De keuze voor een school voor voortgezet onderwijs is uw verantwoording. Ouders moeten hun 
kind zelf inschrijven op een school voor voortgezet onderwijs. Daarvoor heeft u een schriftelijk 
advies nodig. Dat krijgt u via school. 
NB. Uiteindelijk beslist de school voor voortgezet onderwijs over de toelating.

Voor toekomstige VMBO-leerlingen die gebruik zullen maken van LWOO (= Leerweg 
Ondersteunend Onderwijs) wordt een aparte procedure in gang gezet. Ouders, leerlingen en 
leerkrachten hebben allen hun eigen rol en verantwoordelijkheid in het proces. Als dit u betreft 
wordt u tijdig op de hoogte gesteld.

7.2 Overdracht 
Alle kinderen binnen het eigen IKC worden ‘warm’ overgedragen. Dus naast de digitale overdracht 
wordt het kind en zijn ontwikkeling besproken tussen de medeweker die het kind had en die 
het kind krijgt. Ouders zijn hier van op de hoogte en worden betrokken als de situatie hier om 
vraagt. Kinderen die vanuit onze opvang naar een ander IKC/school gaan worden alleen warm 
overgedragen als er een hiaat is in de ontwikkeling van het kind. Anders wordt volstaan met de 
digitale overdracht. 

Binnen het eigen IKC vindt er ook tussen de verschillende werksoorten dagelijks overdracht 
plaats. Zo is er dagelijks contact tussen leerkrachten en de BSO-medewerkers en wordt afwijkend 
gedrag of een afwijkende situatie doorgeven. BSO medewerkers zijn van 14.00 uur tot 14.15 uur 
aanwezig in de onderwijssetting. 

Handelingsplannen voor kinderen wordt afgestemd en als één doorgaande lijn behandeld. 
Binnen onderwijs is de eigen leerkracht verantwoordelijk voor het kind (pedagogisch en sociaal 
emotioneel) en bij de BSO is dit de mentor. 

Ook de HEDO en de PSZ dragen over aan Onderwijs en/of BSO als de situatie hier om vraagt.  
Ze doen dit mondeling en schriftelijk. Zo hebben alle medewerkers toegang tot de dossiers van de 
kinderen. 

Tweemaal per jaar wordt er door medewerkers en het MT stilgestaan bij trends. Hiervoor wordt de 
informatie uit de leerlingvolgsystemen gebruikt.

onderwijs

onderwijs

opvang
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Bij het halen en brengen van kinderen op de opvang is er ruimte voor een dagelijkse overdracht. 
Ouders mogen hun kinderen in de groepsruimte ophalen. Zo zien zij wat er gebeurt op de groep 
en wat hun kind bezighoudt. 

Sinds 2020 hebben we het brengen en halen (tijdelijk) anders ingericht. Dit in verband met  
de coronamaatregelen. Ouders brengen en halen hun kind nu in de hal of bij de voordeur.  
De overdracht vindt daar ook plaats.

Ouders worden via de nieuwsbrief (in de schoolpraatapp) geïnformeerd over een thema en de 
activiteiten die wij doen met de kinderen. Dit gebeurt in de week voordat het nieuwe thema start.

7.3 Voor- en vroegschoolse educatie 
IKC VanKampen staat voor één pedagogisch klimaat en één doorlopende leer- en ontwikkelingslijn 
vanuit de hele dagopvang en de peuterspeelgroep naar de basisschool, de buitenschoolse 
opvang en naschoolse activiteiten. Op VanKampen werken wij als één team samen aan de totale 
ontwikkeling van kinderen. Alle medewerkers die werken met het jonge kind (0 t/m 6 jaar) zijn VVE 
geschoold. 

VVE is de afkorting van Voor- en Vroegschoolse Educatie. VVE heeft tot doel om jonge kinderen 
de gelegenheid te bieden zich kansrijk te ontwikkelen zodat zij met een goede start aan de 
kernvakken vanaf groep 3 kunnen beginnen. Wij gebruiken hier het programma ‘Startblokken’ 
voor. 

Wilt u meer weten over VVE en Startblokken:
https://www.startblokken.info/cms/index.php/startblokken

Voor meer informatie over VVE op de locatie:
https://ikcvankampen.nl/files/files/ikcvankampen/Link%20IKC%20gids%20Hoofdstuk%207_3%20
VVE%2C%20opvang.docx

onderwijs opvang

https://www.startblokken.info/cms/index.php/startblokken
https://ikcvankampen.nl/files/files/ikcvankampen/Link%20IKC%20gids%20Hoofdstuk%207_3%20VVE%2C%20opvang.docx
https://ikcvankampen.nl/files/files/ikcvankampen/Link%20IKC%20gids%20Hoofdstuk%207_3%20VVE%2C%20opvang.docx
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ZORG

Binnen het IKC is een integrale zorglijn. Dat wil zeggen dat de zorg door het hele kindcentrum  
op één manier is vormgegeven. Op deze manier kunnen we garanderen dat de zorg die een  
kind nodig heeft ook gerealiseerd kan worden. 

Waar moet u nu aan denken bij zorg? 
Het betreft hier zorg voor kinderen die uitvallen op leer- of sociaal emotioneel gebied. Dit kan 
van alles zijn; moeite met lezen of rekenen, dyslexie, dyscalculie, een gedragsstoornis, moeilijke 
thuissituatie, faalangst etc. 

Wij proberen in de eerste plaats de zorg vorm te geven in de groepen onder begeleiding van  
onze zorgcoördinator. Als dit niet te organiseren is, zal buiten de groep gezocht worden naar  
de juiste hulp. 

8.1 (Hoog-)begaafdheid 
Naast kinderen die uitvallen op leer- of emotioneel gebied zijn er ook kinderen die juist meer 
uitdaging nodig hebben op deze gebieden. 
We spreken hier over begaafde of hoogbegaafde kinderen. Dit valt niet altijd samen met een 
hoog IQ. Een kind kan ook begaafd zijn in één vak. Voor deze kinderen bieden we in onze nieuwe 
manier van werken in alle vakgebieden voldoende mogelijkheid voor aanpassingen en uitdaging. 

8.2 De zorgcoördinator 
Zoals gezegd is de zorgcoördinatie in handen van de zorgcoördinator. Haar taken bestaan uit:
• Coördinatie van de zorg voor kinderen; 
• Ondersteuning van de medewerkers bij het vormgeven van zorg binnen opvang en onderwijs. 
• De medewerkers geven de opvang & het onderwijs zodanig vorm dat er sprake is van 

begeleiding op maat. 
• De zorgcoördinator begeleidt de pedagogisch medewerkers bij het vinden van de juiste interne- 

en externe ondersteuning voor ouders en kinderen met een zorgvraag.
• De zorgcoördinator begeleidt leerkracht bij het vormgeven van adaptief onderwijs (instructie, 

interactie, klassenmanagement, zelfstandig werken, differentiatie);
• Alle contacten onderhouden met externe instanties die begeleidingen ondersteuning kunnen 

bieden.
• Doorverwijzen naar deze externe instanties

8.3 Externe deskundigen 
Bij ons IKC zijn een aantal externe deskundigen aangesloten die de medewerkers, kinderen en 
zorgcoördinator kunnen ondersteunen. 
 
8.3.1 Schoolmaatschappelijk werk 
Op school is twee dagen in de week een gezinsspecialist van Minters op school, die het 
schoolmaatschappelijk werk voor onze school verzorgt. Bij vragen rond het gedrag, de 
ontwikkeling of de opvoeding van kinderen, zowel op school als thuis, kunt u een beroep op 
haar doen. Schoolmaatschappelijk werk gaat vertrouwelijk met uw gegevens om. Zonder uw 
toestemming wordt er geen informatie aan derden verstrekt. Samen met u en de zorgcoördinator 
wordt gezocht naar mogelijkheden die een positieve invloed hebben op het gedrag en het 
functioneren van uw kind. Ook kan zij op uw verzoek de weg wijzen naar andere hulpverleners. 
U kunt een afspraak met haar maken via de zorgcoördinator of de leerkracht van uw kind, maar  
u kunt ook rechtstreeks contact met haar opnemen via telefoonnummer 010-4351022. 

8
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8.3.2 Logopedie 
Wij bieden de mogelijkheid om logopedie te krijgen via Peter Helderop en logopediepraktijk 
Welbespraakt. De aanmelding hiervoor gaat altijd via u als ouder. School kan hierin wel adviseren. 
De meeste zorgverzekeringen vergoeden de logopedie op school. Of dit voor uw situatie van 
toepassing is kunt u navragen via de leerkracht of rechtstreeks via de logopedist.

8.3.3 Centrum Jeugd en Gezin (CJG) 
De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zien alle 
kinderen, op school of op het CJG. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek in groep 2 en 7, of als uw kind 
een prik krijgt. Daarnaast heeft het CJG een rol bij schoolziekteverzuim, in het schoolzorgteam en 
is aan de school een jeugdverpleegkundige verbonden.

8.3.4 De jeugdverpleegkundige op het IKC
Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst?  
De jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee! 

De jeugdverpleegkundige die aan het IKC van uw kind verbonden is:
Centrum voor Jeugd en Gezin, Vlaardingen
Burgemeester van Lierplein 5
3134 ZB Vlaardingen
T: 088-2010000

Ga voor meer informatie over het CJG, privacy of voor opvoedinformatie naar onze website 
www.cjgvlaardingen.nl.

8.3.5 Zorgteam van het IKC
Het zorgteam met verschillende deskundigen is verbonden aan ons IKC. Afhankelijk van de vraag 
kan de zorgcoördinator deskundige uitnodigen om deel te nemen aan het zorgteam.

In het zorgteam kunnen o.a. uitgenodigd worden;
• De jeugdverpleegkundige van het CJG; 
• Schoolspecialist
• De schoolmaatschappelijk werkster van Minters,
• Zorgcoördinator, 
• De leerplichtambtenaar van de gemeente,
• Directielid (als voorzitter)

onderwijs
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8.4 Passend Onderwijs 
Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs. Ook de kinderen die extra ondersteuning nodig 
hebben. Volgens de Wet moeten zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt 
kunnen gaan. Zo hebben kinderen de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de 
samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen, net als nu, naar het speciaal onderwijs.

Dat blijft, maar wat verandert er?
Scholen hebben vanaf 1 augustus 2014 een ‘zorgplicht’. Dat betekent dat scholen elk kind 
een passende onderwijsplek moeten bieden. Dat gebeurt op de school waar het kind wordt 
aangemeld, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere basisschool of een school 
voor speciaal onderwijs. Dat gebeurt natuurlijk in nauw overleg met de ouders. Scholen in de 
regio werken heel goed samen. Ouders hoeven geen ingewikkelde indicatieprocedures meer 
te doorlopen en ‘rugzakjes’ zijn er straks niet meer. De extra ondersteuning die kinderen nodig 
hebben, wordt rechtstreeks door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald.  
Elke school heeft een ‘ondersteuningsprofiel’, waarin de mogelijkheden staan beschreven.

Het volledige ondersteuningsprofiel is in te zien op school. Voor meer informatie over de interne 
zorgstructuur verwijzen wij naar onderstaande links:
1. 0-4
2. 4-6
3. 7-13

onderwijs



34 Informatiegids 2021-2022 • IKC VanKampen

9.1 Incidentele Ouderhulp
Elk jaar doen wij een beroep op de hulp van ouders. Veel activiteiten zouden anders geen 
doorgang kunnen vinden of minder gemakkelijk georganiseerd kunnen worden. Het volledige 
beleidsdocument ‘ouderparticipatie’ en activiteiten waar hulp bij gevraagd wordt kunt u 
terugvinden op de website.

9.2 Ouderraad (OR)
Ons IKC heeft een enthousiaste OR. In de OR zitten ouders van zowel opvang als onderwijs. 
De ouderraad houdt zich bezig met de organisatie en de uitvoering van verschillende 
ondersteunende activiteiten en fungeert als klankbord van de oudergeleding van de IKC-raad. 
Jaarlijks is er een ouderraadsverkiezing. Ouders die worden gekozen zijn contactouder voor een 
groep. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de medewerker als het gaat om het verrichten 
van hand- en spandiensten. De klankbordfunctie van de ouderraad bestaat hierin dat IKC-
inhoudelijke zaken op een breder platform besproken worden. De ouderraad heeft andere 
verantwoordelijkheden dan de medezeggenschapsraad. De structuur van de ouderraad is in  
een reglement vastgelegd. De ouderraad is te bereiken via or@ikcvankampen.nl. 

9.3 IKC-raad
De IKC raad is het medezeggenschapsorgaan binnen het kindcentrum. De IKC-raad is een 
samenvoeging van de Oudercommissie (opvang) en de MR (onderwijs). In de IKC-raad kunnen 
ouders en personeelsleden meedenken over het beleid van het kindcentrum. De IKC-raad heeft 
vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. 

Een aantal voorbeelden van zaken die besproken kunnen worden in de IKC-raad en waar je als 
ouder instemmingsrecht over hebt, zijn:
• de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage
• de vormgeving van de opvanggroepen
• vaststelling van de onderwijstijd
• vaststelling van de schoolgids
• vaststellen of wijzigen van een schoolreglement
• vaststellen van het schoolplan en zorgplan. Hierin staan plannen van de school voor  

de komende jaren voor wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs  
aan zorgleerlingen

Naast zaken waar de IKC-raad officieel instemmingsrecht in heeft, mag je als IKC-raad ook advies 
uitbrengen. Je kunt veel zaken ter sprake brengen. Het komt er vaak op neer dat er allerlei zaken 
besproken of bediscussieerd worden. Denk bijvoorbeeld aan:
• de verkeersveiligheid rond de gebouwen
• de keuze om de kinderen wel of niet te laten douchen na de gymles
• de invulling van het schoolreisje
• de hoeveelheid huiswerk in de bovenbouw
• omgaan met pestgedrag (het pestprotocol)
• uurprijs opvang

9 OUDER- EN LEERLINGPARTICIPATIE
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Oudergeleding:   Personeelsgeleding:
H. Ham    R. van Toor
L. Ham    Y. van Dijk
A. Schreutelkamp   I. Roosloot
R. de Graaf   D. Langstraat
mr@vankampenschool.nl

9.4 Centrale UN1EK-raad (CUR)
Stichting Un1ek kent een Centrale UN1EK-raad. Hierin zijn alle IKC’s en scholen van de Stichting 
vertegenwoordigd door een ouder of een personeelslid. Het reglement van de deze raad kunt u 
op de website bekijken.

9.5 Leerlingenraad 
De leerlingenraad is de vertegenwoordiging van leerlingen uit de groepen 4 t/m 8. Zij worden 
gekozen door de medeleerlingen uit de groep. De raad bestaat uit jongens en meisjes.
De leerlingenraad komt een aantal keer onder schooltijd bij elkaar en geeft adviezen over zaken 
die de leerlingen aangaan. 

onderwijs
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We hebben binnen het IKC één doorgaande lijn in ouderbeleid (zie www.ikcvankampen.nl) 
Binnen dit ouderbeleid zijn visie rondom ouderparticipatie, informeren van ouders, de formele-  
en informele instemming en de wederzijdse verwachtingen opgenomen. 
Hieronder enkele van de belangrijkste aspecten:
• We zien ouders als educatief partner. We werken samen aan de ontwikkeling van het kind; 
• De ouders zijn formeel vertegenwoordigd in de IKC-raad waar advies- en instemming is 

georganiseerd;
• Er is een vaste cyclus van tevredenheidspeiling. In een 4-jaarlijkse cyclus worden ouders, 

kinderen en medewerkers gevraagd naar hun mening;
• Alle communicatie vanuit het IKC gaat via de ‘schoolpraatapp’. Er wordt in de 

kennismakingsgesprekken al aangegeven dat we verwachten dat ouders dit medium 
downloaden om op de hoogte te zijn. Deze is te downloaden voor Apple- en Android toestellen. 
U kunt in de appstore/playstore zoeken op ‘Vankampen’. Voor hulp kunt u altijd terecht bij de 
medewerkers of directie. 

• Informele contacten zijn vooral bij ouders van het jonge kind van belang. Tijdens haal- en 
brengmomenten maken medewerkers tijd voor contact met ouders. Dit zijn altijd kleine en 
informele gesprekken. 

10.1 Oudercontacten en informatievoorziening
In september houden we voor het hele IKC een algemene informatieavond, waarin de regels en 
routines van het IKC worden besproken en het jaarprogramma met ouders wordt doorgenomen. 
Op de HEDO deze avond ingevuld met een thematisch onderwerp. Bij onderwijs is er aandacht 
voor de aan te bieden leerstof van het betreffende leerjaar. 

10.1.1 Een verzoek aan u
• Hoe lief soms ook bedoeld, onze medewerkers mogen geen persoonlijke geschenken 

aannemen van ouders. Wilt u toch een blijk geven van uw waardering dan kunt u dat doen door 
een kleine attentie waar alle teamleden gebruik van kunnen maken zoals een doosje bonbons. 

• Wij maken voor diverse leeftijdsgroepen gebruik van Bring Your Own Device. Wat inhoudt 
dat kinderen hun telefoon mee mogen nemen en onder begeleiding kunnen gebruiken bij 
educatieve doeleinden. Dit is nooit een verplichting en we zullen er dan ook altijd voor zorgen 
dat ieder kind met alle activiteiten mee kan doen, ongeacht of het een eigen device heeft.  
Het IKC, of haar medewerkers, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal  
of vernieling van de eigendommen; 

• Wilt u er samen met ons zorg voor dragen om de deuren en hekjes te sluiten. Dit i.v.m. de 
veiligheid van uw, en andere, kinderen. 

COMMUNICATIE 10
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11.1 Respect
In een grote organisatie als een kindcentrum waar ouders, personeelsleden en kinderen met 
elkaar omgaan, horen bepaalde gedragsregels en afspraken. 
Kinderen moeten met plezier naar opvang en school kunnen gaan zonder zich zorgen te maken 
voor wat er onderweg of op school kan gebeuren. Ze moeten zich beschermd weten tegen allerlei 
zaken die hun veiligheid bedreigen, zoals: plagen, pesten, discriminatie, agressie, geweld en 
seksuele intimidatie. 

Kinderen, schoolpersoneel en ouders gaan daarom respectvol met elkaar om. Zij doen elkaar 
geen pijn, hinderen elkaar niet en berokkenen elkaar geen schade. Niemand doet iets wat een 
ander stoort. Niemand raakt de ander aan als deze dat niet prettig vindt.
Gelijke gevallen worden gelijk behandeld. Discriminatie op welke grond dan ook tolereren we niet.
Iedereen gaat zorgvuldig om met het eigendom van een ander. Iedereen zorgt dat de school er 
ordelijk en gezellig uitziet. 
Personeelsleden wijzen de kinderen op deze gedragsregels. De gedragsregels hangen in alle 
centrale ruimtes van het IKC. 

11.2 Gouden weken en het ANTI-pestprotocol/respectprotocol 
We gaan uit van het feit dat kinderen elkaar nooit moedwillig pijn of verdriet willen doen. 
In de eerste weken van het schooljaar, na elke vakantie en bij tussentijdse instroom van leerlingen 
werken we binnen onderwijs in de klassen met ‘gouden weken’. Hierin wordt de kinderen 
handvatten gegeven om hun plek/verantwoordelijkheid te zoeken in de klas, te leren grenzen aan 
te geven en de omgang met elkaar op een positieve manier vorm te geven.
Dit doen we d.m.v ‘groene’ spelen (een spel zonder winst), energizers, kennismakingsoefeningen 
en het met elkaar maken en naleven van klassenregels.

Met deze werkwijze kunnen we de kans op pestsituaties verkleinen. Helemaal wegnemen kunnen 
we dit jammer genoeg nooit. Daarom zijn er naast de gouden weken afspraken over straffen en 
belonen, onaanvaardbaar gedrag en reacties bij pestsituaties.

11.3 Straffen en belonen 
Om het positieve gedrag van kinderen te bevorderen, wordt er op school gezocht naar zaken die 
de kinderen in de klas de moeite waard vinden om zich voor in te zetten. Kinderen zijn geneigd 
om gedrag te herhalen, waarvan ze weten dat het hen iets positiefs oplevert. Het gedrag dat 
gevolgd wordt door iets prettigs, een beloning, zal in de regel toenemen. Wie netjes werkt krijgt 
een compliment. Een volgende keer zal de leerling weer proberen een complimentje te verdienen. 

Negatief gedrag wordt waar mogelijk genegeerd. Soms is negatief gedrag niet te negeren, omdat 
het anderen in gevaar brengt of de klassensituatie ernstig verstoort. Dan moet er straf op het 
ongewenste gedrag volgen. Een manier van straffen op onze school is de ‘time-out’. Een kind 
wordt uit de conflictsituatie gehaald en wordt voor enkele minuten apart gezet. Een andere 
manier is het wegnemen van iets prettigs. Wie herhaaldelijk een afgesproken regel overtreedt, 
komt die dag niet aan de beurt om bijv. aan de computer te werken.

Als het gedrag van een leerling niet verbetert door het bovenstaande, dan neemt de leerkracht 
contact op met de ouders. Het bespreekt het gedrag en welke maatregelen er genomen zijn in  
de groep.

EEN VEILIG IKC KLIMAAT 11
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Onaanvaardbaar gedrag gevolgd door schorsing
Wij richten ons op vier vormen van onaanvaardbaar gedrag:
• ernstig grof/agressief taalgebruik,
• lichamelijk geweld,
• vandalisme, vernieling of beschadiging,
• eigen rechter spelen.
Als een leerkracht signaleert dat een leerling zich op een van deze gebieden misdraagt, dan krijgt 
de leerling na overleg met de directeur een gele kaart. De bedoeling hiervan is om een signaal af 
te geven aan de leerling dat hij een grens heeft overschreden.

Ouders worden hierover geïnformeerd. Er worden afspraken gemaakt met de ouders en waar 
mogelijk wordt hulp geboden. De correctie die thuis wordt uitgevoerd, wordt op school besproken. 
Het doel is dat school en thuis op één lijn zitten.

Na een tweede gele kaart volgt in overleg met het bestuur en de afdeling onderwijs van de 
gemeente Vlaardingen een schorsing. Bij 2 keer 2 gele kaarten start een verwijderingsprocedure. 

We noteren de incidenten die plaatsvinden in een logboek. Hierin komt te staan wat er is 
voorgevallen, wie de betrokkenen waren en op welke manier er een oplossing of correctie is 
uitgevoerd. Er is een uitgebreide borging over straffen en belonen beschikbaar, waarin ons beleid 
gedetailleerd wordt beschreven. Deze is in te zien op de website.

11.4 Afspraken in de omgang 
• We houden ons op de locaties aan het privacy- en mediabeleid zoals opgesteld door UN1EK.
• Wilt u iets uitgebreid met de mede bespreken dan is daar na schooltijd gelegenheid voor.
• Leermiddelen die stukgemaakt of zoekgeraakt zijn, worden vervangen op kosten van de 

betreffende leerling. 
• Het is niet toegestaan de (ICT-)apparatuur binnen de school te gebruiken voor opslag, opvragen 

en verspreiden van racistisch, discriminerend en seksueel getint materiaal.
• Personeel en leerlingen dragen kleding die voor anderen niet aanstootgevend is.
• Leerlingen komen geheel gekleed op school. De wijze waarop je gekleed bent op school,  

is soms anders dan in de privésfeer acceptabel is. Wij kennen geen kledingvoorschriften.  
Wij verzoeken u daarom met het kleden van uw kinderen rekening te houden, zodat anderen  
er niet door worden afgeleid of in verlegenheid worden gebracht.

• Verbaal geweld is niet toegestaan: er mag niet worden gescholden en er mag geen 
onbehoorlijke taal worden gebruikt; niet tegen volwassenen, maar ook niet tussen leerlingen 
onderling. Non-verbaal geweld is niet toegestaan: er mogen bijvoorbeeld geen gewelddadige 
en/of dreigende gebaren worden gemaakt. Het meenemen naar school van elk voorwerp dat 
als wapen kan worden gebruikt is verboden. 

• Roken is niet toegestaan.
• Het gebruik van energy- en alcoholische dranken is niet toegestaan.

Voor de gedragsregels van opvang (per ruimte en werksoort) is een speciaal document opge-
maakt. Wij verwijzen u naar de bijlage in de volgende link: https://ikcvankampen.nl/files/files/
ikcvankampen/Link%20IKC%20gids%20Hoofdstuk%2010%20Gedragsregels%2C%20opvang(1).
docx

onderwijs
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11.5 Meldplicht 
Alle medewerkers van het IKC hebben een wettelijke meldplicht, wanneer zij het vermoeden 
of de wetenschap hebben dat een medewerker of vrijwilliger zich schuldig heeft gemaakt 
aan grensoverschrijdend gedrag jegens leerlingen. Zij moeten dit direct melden bij hun direct 
leidinggevende. De leidinggevende geeft het vermoeden door aan het College van Bestuur. 
Grensoverschrijdend gedrag door de leidinggevende dient direct gemeld te worden bij het College 
van Bestuur. Het college van bestuur is verplicht de zaak te melden bij de Vertrouwensinspecteur. 
De meldplicht is ingesteld omdat de relatie medewerker – kind ongelijk is. Het kind als kwetsbare 
partij wordt door de meldplicht extra beschermd.

11.6 Meldcode
Vanaf 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht een meldcode te hebben en te gebruiken 
bij signalen van geweld. Het beschrijft welke stappen professionals moeten ondernemen bij 
vermoedens van geweld. Link naar meer informatie over de meldcode: https://www.rijksoverheid.
nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

11.7 Registratie incidenten
Binnen UN1EK registreren alle locaties incidenten. Een registratiesysteem van incidenten 
levert een belangrijke bijdrage aan een veilige school voor alle kinderen, jongeren en 
onderwijspersoneel. 

11.8 Grensoverschrijdend gedrag
Er geldt meldplicht bij grensoverschrijdend gedrag en hieronder wordt verstaan: 
1. seksueel misbruik, 
2. seksuele intimidatie, 
3. fysiek geweld, 
4. psychisch geweld, 
5. discriminatie of radicalisering. 

Wanneer blijkt dat er mogelijk sprake is van strafbare feiten, dan legt de Vertrouwensinspecteur 
de schoolleiding de verplichting op om aangifte bij de politie te doen: de aangifteplicht. Centraal 
meldpunt voor Vertrouwensinspecteurs waar iedereen klachten of misstanden op school kan 
melden: 0900-1113111 (lokaal tarief bereikbaar tijdens kantooruren)

11.9 Aansprakelijkheid 
Het IKC heeft een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Bij opzettelijke 
schade toegebracht door kinderen aan schooleigendommen of die van een ander kind wordt de 
WA verzekering van ouders aangesproken. 

Het is niet toegestaan dat kinderen waardevolle spullen bij zich hebben of dragen. Ons beleid 
t.a.v. mobiele telefoons is erop gericht dat deze gebruikt worden op momenten dat dit van 
meerwaarde is voor de les en de overige momenten opgeborgen zijn op een vaste plaats.
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11.10 Regels vervoer kinderen 
Voor het vervoer van kinderen met particuliere auto’s geldt dat zij niet automatisch verzekerd zijn. 
Dat is alleen het geval als er een aparte inzittendenverzekering is afgesloten.

Hoofdluis en andere besmettelijke aandoeningen 
Elk jaar steekt hoofdluis de kop op. Vervelend, maar prima te bestrijden. Wanneer u bij uw kind 
hoofdluis aantreft, moeten de volgende gedragsregels worden gehanteerd:
• kinderen pas na behandeling weer naar het IKC
• medewerker waarschuwen om uitbreiding te voorkomen

Voor onderwijs geldt dat enkele ouders alle leerlingen controleren op de woensdag na iedere 
vakantie. Wanneer leerlingen besmet lijken te zijn, neemt de groepsleraar contact op met de 
ouders. Ook krijgt u een brief mee waarin informatie staat over het behandelen e.d. Na twee 
weken volgt de nacontrole in de groep. Als u zelf bij uw kind hoofdluis constateert, wilt u dit dan 
telefonisch doorgeven aan de directie of per e-mail: info@vankampenschool.nl. Snel reageren kan 
uitbreiding voorkomen.

Ook bij andere besmettelijke aandoeningen is het verstandig de school in te lichten, zoals bij 
kinkhoest, krentenbaard, wormpjes, rode hond, voetwratten, waterpokken enz.

Hygiëne
Waar veel kinderen samenkomen moeten er heldere afspraken zijn over hygiëne. Handen wassen 
na toiletgebruik, papieren handdoeken gebruiken, enz. Uit oogpunt van hygiëne is het van belang 
dat jongetjes leren om te gaan zitten als ze moeten plassen. 

11.11 ARBO, bedrijfshulpverlening en ontruimingsoefeningen
Een aantal collega’s is bedrijfshulpverlener. Zij hebben tot taak in geval van calamiteiten de 
ontruiming van de gebouwen en de opvang van leerlingen te begeleiden. Op alle gebouwen zijn 
er collega’s met een EHBO-diploma. Veiligheidsplannen zijn aanwezig. Enkele keren per jaar wordt 
er een ontruimingsoefening gehouden.

11.12 Calamiteiten
In geval van een calamiteit wordt het gebouw ontruimd en verzamelen we met de kinderen op de 
vooraf aangewezen plekken. We oefenen dit aangekondigd en onaangekondigd enkele keren per 
jaar.

mailto:info@vankampenschool.nl
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12.1 Opvang 

Voorschoolse opvang (VSO) op werkdagen
07.00 - 07.30 ontbijt (aanvullende optie)
07.30 - 08.15 tijd voor vrij spel 
08.15 naar school lopen

Naschoolse opvang (NSO) op werkdagen
14.15 BSO groepen Ontdekkers en Globetrotters lopen naar de Curacaolaan. BSO groep 
Avonturiers blijft op de Paterstraat
15.00 binnenkomst Curacaolaan
15.30 eet / drink moment aan tafel
15.40 - 17.00 tijd voor vrij spel, buiten spelen of gestructureerde activiteit
17.00 eet/drink moment aan tafel
17.10 - 18.30 vrij spel binnen of buiten

HEDO alle dagen
07.00 - 07.30 ontbijt (aanvullende optie)
07.30 - 09.30 kinderen worden gebracht en ongestructureerde activiteit
09.30 - 10.00 thee en cracker
10.00 - 10.15 verschonen.
10.15 - 11.30 gestructureerde activiteit en buiten spelen.
11.30 - 12.30 lunch
12.30 - 13.00 verschonen/omkleden naar bed.
13.00 - 15.00 slapen. Kinderen die wakker zijn gestructureerde/ ongestructureerde activiteit/ 
buiten spelen. (fruithappen en drinken)
15.00 - 15.30 kinderen omkleden/verschonen.
15.30 - 16.00 fruit eten en drinken.
16.30 - 17.00 tussendoortje. Bij warm weer extra drinken.
16.00 - 18.00 gestructureerde/ongestructureerde activiteit/buiten spelen. Kinderen worden 
opgehaald.
18.00 dicht

De baby’s hebben hun eigen slaap/speel en eet ritme. 
De kinderen die 2x op een dag slapen, slapen meestal tussen 10.15 - 11.30/12.00 en 15.00 - 
16.30. Dit is natuurlijk per kind verschillend.

OPENINGSTIJDEN EN VRIJE DAGEN12

opvang
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Peuterspeelzaal alle dagen 

Programma 
08.30 - 08.45  de kinderen worden gebracht
08.45 - 09.30  zingen het liedje om in de kring te gaan zitten. 
  Kijken welke dag het is, namen lezen en goedemorgen zeggen. 
  Tellen hoeveel kinderen er zijn.
  Lezen boekje en behandelen thema.
09.30 - 10.15 activiteit- vrij spel- individueel.
10.15 - 10.30 tussendoortje/ drinken
10.30 - 11.00 wc, verschonen (indien nodig) handen wassen. Jassen aandoen
11.00 - 12.00 buiten spelen
12.00 - 12.15 naar binnen, jas ophangen, evt plassen, handen wassen aan tafel zitten.
12.15 - 12.45 eten
12.45 - 13.00 luiers verschonen
13.00 - 13.30 activiteit- vrij spel – individueel.
13.45 - 14.00 kring afsluiten thema
14.00 - 14.05 naar huis
 
Dit is een richtlijn omdat binnen het werken in de zone van de naaste ontwikkeling 
afgeweken kan worden van het programma als dit bijdraagt aan de ontwikkeling van  
de kinderen. 

12.2 Onderwijs 

12.2.1 Schooltijden
De schooldeuren worden 10 minuten voor aanvang geopend, zodat alle leerlingen op tijd in  
de klas kunnen zijn.

Begin- en eindtijden voor alle onderwijsgroepen:
08.45 uur tot 14.15 uur (verplichte onderwijstijd)
Aansluitend van 14.15 uur tot 15.00 uur een vrijwillig verlengd dagarrangement. Voor het beleid  
en de afspraken verwijs ik u graag door naar de website onder de tab ‘downloads’. 

Bij de jongste kinderen komen de ouders vaak nog even mee. In de andere groepen komen de 
kinderen alleen naar hun klas. De school is verboden terrein voor honden. Wij beginnen op tijd  
en verzoeken u daar rekening mee te houden. 

peuterspeelzaal

onderwijs
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12.2.2 Protocol vervanging
Binnen onze scholenorganisatie Un1ek is een protocol opgesteld, waarin afspraken zijn 
vastgelegd, die gelden als een leerkracht vervangen moet worden. Voor onze school geldt  
het onderstaande:
• Allereerst proberen we voor de groep een invaller te vinden, die deze dag niet op school 

werkzaam zou zijn; bijv. een parttimer of een leerkracht uit de invallerspoule.
• Als dat niet lukt, zullen we de groep verdelen over de andere groepen. Waar nodig zullen ouders 

op deze dag schriftelijk geïnformeerd worden over de verdere gang van zaken.
• Als onverhoopt groepen kinderen over een langere periode ‘naar huis gestuurd’ zouden moeten 

worden, zullen we die pijn verdelen over meerdere groepen.

Binnen IKC VanKampen hebben we, door ons afwijkende onderwijs, een eigen flexibele schil van 
personeel die in kan vallen bij ziekte. Dit zijn dus collega’s die de kinderen al kennen en bekend 
zijn met de manier van werken. 

12.2.3 Leerplicht, schoolverzuim, verlof, verhuizing, schorsing en verwijdering
Leerlingen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Alle schoolactiviteiten zijn voor kinderen van belang. 
Daarom wordt er als regel geen extra verlof gegeven. De leerplichtwet spreekt echter over 
uitzonderingen. Welke dit zijn wordt toegelicht op de achterkant van het verlofformulier. 

De afwezigheid van uw zoon of dochter moet gemeld zijn voordat de lessen beginnen. Is een 
leerling een half uur na aanvang van de lessen niet afgemeld, dan zoekt de school contact.

Wanneer kinderen ongeoorloofd verzuimen (of hier een sterk vermoeden van is) zal dit 
worden doorgegeven aan de afdeling leerplicht van de gemeente. Het is daarna aan de 
leerplichtambtenaar om deze melding te wegen en hier een besluit over te vormen. 

12.2.4 Melden bij afwezigheid
Bij afwezigheid moeten leerlingen voor 8.30 uur afgemeld worden. Als leerlingen om 9.15 uur  
niet zijn afgemeld, neemt de school contact met u op.
Bij ongeoorloofde afwezigheid is de school verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar.  
Bij herhaaldelijke ongeoorloofde afwezigheid zal de leerplichtambtenaar ouders oproepen en 
heeft het zelfs de mogelijkheid voor het opleggen van sancties.

12.2.5 Benutting van de verplichte onderwijstijd 
In de groepsroosters is aangegeven hoe de leertijd per groep is verdeeld over de vak- en 
vormingsgebieden en over het schooljaar. 
Zowel de onderbouwleerlingen (groep 1 t/m 4), als de bovenbouwleerlingen (groep 5 t/m 8), 
krijgen ongeveer 980 lesuren per schooljaar aangeboden. Het wettelijk verplicht aantal lesuren  
is 940. 
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13.1 Vrijwillige ouderbijdrage
Het uitgangspunt van UN1EK is, dat primair onderwijs geheel door de overheid bekostigd wordt. 
Toch zijn er ook kosten die niet binnen deze dekking vallen. Hierbij kunt u denken aan de kosten 
voor excursies, projecten, Sinterklaas, Kerst, sport- en speldag, enz. 
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt per locatie bepaald. U kunt dit bedrag 
overmaken op het bankrekeningnummer van de desbetreffende locatie. Deze is terug te vinden 
op de website van deze locatie.

Elk jaar wordt er voor alle groepen een schoolreisje georganiseerd. Over de bestemming en 
kosten hiervan wordt u tijdig geïnformeerd. De leerlingen worden tijdens de schoolreizen begeleid 
door leraren en ouders.

Mocht u de vrijwillige ouderbijdrage niet willen of kunnen betalen, wordt uw kind of worden uw 
kinderen niet uitgesloten bij een van de activiteiten. De bijdrage is vrijwillig.
Er zijn elk jaar enkele ouders die vrijwillig aanbieden de ouderbijdrage van een gezin dat het 
financieel niet breed heeft te betalen. Een fantastisch gebaar. Indien u hier ook een bijdrage in 
wilt leveren kunt u dit aangeven bij de directie van uw locatie.

Voor meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage, zie: de website van de Rijksoverheid.

13.2 Schoolreis en schoolwerkweek groep 8
Elk jaar wordt er voor alle groepen een schoolreisje georganiseerd. Over de bestemming en de 
vrijwillige kosten wordt u rond april in het voorafgaande jaar geïnformeerd. De prijs ligt gemiddeld 
rond de €25,- per kind en wordt door de ouderraad geïnd. De leerlingen worden tijdens de 
schoolreizen begeleid door leraren en ouders.
De leerlingen van groep 8 gaan in de loop van het jaar op kamp. We huren een kamphuis op het 
landgoed Ten Vorsel in Bladel. De begeleiding bestaat uit ouders en collega’s. De kosten van de 
vrijwillige bijdrage voor het schoolkamp bedragen +/- €100,-.

13.3 Sponsors 
Onderwijs wordt door de rijksoverheid bekostigd. Voor extra middelen en activiteiten bestaat de 
mogelijkheid om extra geldstromen te zoeken. Wilt u de school sponsoren? De directie staat altijd 
open voor suggesties!

Er zijn elk jaar enkele ouders die vrijwillig aanbieden de ouderbijdrage van een gezin dat het 
financieel niet breed heeft te betalen. Een fantastisch gebaar. Indien u hier ook een bijdrage in wilt 
leveren kunt u dit aangeven bij de directie. 

FINANCIËN13

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/documenten/brochures/2021/03/18/wetswijziging-vrijwillige-ouderbijdrage-1-augustus-2021
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DIVERSE HANDIGE INFORMATIE14

14.1 Stagiaires leren van en in de praktijk
Binnen ons kindcentrum bieden wij studenten de gelegenheid om de vaardigheden van 
pedagogisch medewerker, groepsleraar, klassen- of onderwijsassistent(e) in de praktijk te oefenen. 
De vaste pedagogisch medewerker of groepsleraar is de mentor voor een stagiaire.

Het leren van de beginnende student zal in het begin gestuurd worden vanuit de opleiding. In de 
loop van de opleiding zal dit leren vanuit de praktijk worden gestuurd. Dat betekent dat een aantal 
studenten heel gericht bezig is met leren van en in de praktijk.

Een bijzondere stage is die van de Leraar in Opleiding (LIO). In de laatste fase van de opleiding tot 
groepsleraar neemt deze student een aantal dagen per week de taken van de vaste groepsleraar 
over. De groepsleraar behoudt als mentor de eindverantwoordelijkheid over de leerlingen.
Door het bieden van de stageplaatsen kunnen jonge mensen leren in de praktijk en daarmee 
investeren wij in de toekomst van het onderwijs.

14.2 Klachtenregeling

14.2.1 Interne klachtenregeling
Binnen een grote organisatie zoals UN1EK hebben mensen het beste met elkaar voor. Toch is 
het zo dat waar gewerkt wordt, ook dingen soms mis gaan. Dit gebeurt veelal onbewust, maar 
gaat ook soms bewust. Van fouten en misverstanden kunnen we leren, dus is het belangrijk dat 
we met elkaar in contact treden en ons inzetten om klachten serieus te nemen, recht te doen 
aan mensen en in de toekomst proberen misstanden te voorkomen. Wanneer er zich een klacht 
voordoet, dan is het in het belang van kwalitatief goed onderwijs om deze zo effectief mogelijk te 
behandelen en op te lossen.

Hoe we elkaar aanspreken en benaderen wanneer we ons benadeeld voelen, is terug te vinden in 
deze klachtenregeling. De klachtenregeling is een wettelijke verplichting voor een organisatie als 
Stichting UN1EK en dit is vastgelegd in de Kwaliteitswet van 1998. De klachtenregeling is terug te 
vinden op de website van de school. 

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school worden in onderling 
overleg tussen ouders, leerlingen, personeel, schoolleider en eventueel vrijwilligers en andere 
betrokkenen op een goede manier afgehandeld. Als dit , gezien de aard van de klacht, niet 
mogelijk is of als men niet tevreden is over de afhandeling, kan een beroep worden gedaan op 
deze klachtenregeling.

In deze klachtenregeling zijn onderlinge relaties het uitgangspunt. Deze relaties kunnen zijn tussen 
leerlingen en leerkrachten, tussen collega’s, tussen ouders en leerkrachten, tussen leerkrachten 
en leidinggevende en ook relaties met anderen in de school, denk aan vrijwilligers.

Het functioneren van leerlingen en collega’s wordt voor een groot deel beïnvloed door deze 
onderlinge relaties. Gedrag van de een (bedoeld of onbedoeld) kan door de ander als ongewenst 
of intimiderend ervaren worden. Dit kan van invloed zijn op het functioneren van betrokkenen. 
Het is belangrijk dat ongenoegen kenbaar gemaakt kan worden. Hoe dat te doen is beschreven 
in onze klachtenregeling. Op elke school ligt een exemplaar van de klachtenregeling ter inzage. 
Ook is de klachtenregeling na te lezen op de website van de school en op de website van UN1EK 
https://un1ek.nl/klachten/

onderwijs opvang

https://un1ek.nl/klachten/
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14.2.2 De externe klachtencommissie 
In bijzondere gevallen kan het College van Bestuur de klager verwijzen naar de externe 
klachtencommissie. Ook kan de klager, als hij of zij niet tevreden is over de afhandeling van de 
klacht op eigen initiatief de klacht voorleggen aan de externe klachtencommissie. Hiervoor is de 
stichting aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor christelijk onderwijs:

Landelijke Klachtencommissie voor het christelijk onderwijs
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
Tel: 070 – 3861697
www.klachtencommissie.org

De kwaliteitswet voor scholen bestaat uit twee belangrijke onderdelen:
• De klachtenregeling
• De meldplicht

14.3 Vertrouwenspersonen UN1EK
UN1EK heeft twee personen benoemd als aanspreekpunt bij klachten, de zogenaamde 
vertrouwenspersonen. Een vertrouwenspersoon is een externe persoon die geen werknemer 
is van de organisatie of die op welke andere manier dan ook verbonden is behalve als 
vertrouwenspersoon.

De contactgegevens van de vertrouwenspersonen:
Centrum Vertrouwenspersonen plus
www.cvp-plus.nl
Algemeen nummer: 070-2600032/06-81316936
mail: info@cvp-plus.nl
Via Centrum Vertrouwenspersonen plus zijn twee vertrouwenspersonen beschikbaar:
Anton de Leeuw: anton@cvp-plus.nl
Lilian Vermeulen: lilian@cvp-plus.nl

Elke school/IKC heeft ook een schoolcontactpersoon aangewezen waarbij u terecht  
kunt voor vragen:
Naam/contactgegevens schoolcontactpersoon: Saskia Smit (s.smit@ikcvankampen.nl)

http://www.klachtencommissie.org
http://www.cvp-plus.nl
mailto:info@cvp-plus.nl
mailto:anton@cvp-plus.nl
mailto:lilian@cvp-plus.nl
mailto:s.smit@ikcvankampen.nl
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14.4 Voeding op het IKC

Tussendoortjes 
Gezonde voeding is de basis voor een gezond leven. Als je gezond eet, voel je je goed en presteer 
je beter. Dat geldt voor iedereen, van jong tot oud. Groente en fruit horen bij gezonde voeding en 
worden op het hele IKC gestimuleerd te eten. 

Vanaf 4 jaar hanteren we de regel dat kinderen drie keer per week, op dinsdag, woensdag en 
donderdag, een gezonde snack (bestaande uit groente of fruit) mee naar het IKC brengen. Twee 
keer per week, op maandag en vrijdag, mogen zij dan een koekje of iets dergelijks meebrengen. 
U bepaalt zelf de keuze van het fruit. Voor de jongste kinderen is het erg handig als ze het 
klaargemaakt mee naar school krijgen. Wij zullen als IKC proberen het goede voorbeeld te geven 
door zelf ook bewuste keuzes te maken bij eten en drinken bij feesten en vieringen. Zo zullen we 
zo veel mogelijk suikervrije limonade gebruiken en waar mogelijk een gezonde keuze maken. 

Lunch vanaf 4 jaar 
Omdat alle kinderen op het IKC lunchen hebben we hier richtlijnen voor opgesteld. Geef uw kind 
een hoeveelheid mee die u verwacht dat het kind op zal eten. We gaan er van uit dat ouders er 
rekening houden dat er geen ongezonde lunches meegegeven worden. Snoep en koeken bij de 
lunch zijn niet toegestaan. 

Traktaties
Traktaties hoeven niet overdadig te zijn, een kinderhand is echt heel snel gevuld. Informeert u bij 
twijfel wat een geschikte traktatie is bij de medewerker en vraag dan ook even naar kinderen die 
allergisch zijn voor bepaalde stoffen.

Verloren? Gevonden!
Mocht uw kind thuis komen met speelgoed dat u niet kent, wilt u dit dan weer meegeven naar 
school. Mogelijk is het een onderdeel van ons speelleermateriaal dat anders incompleet wordt.

Speelgoed 
Na een verjaardag of het sinterklaasfeest willen de kinderen graag hun cadeautjes laten zien en 
dat mag. Wilt u het meenemen van speelgoed beperken tot deze gelegenheden? Materialen die 
aansluiten op de projecten in de groep mogen altijd worden meegebracht.

Zwemmen 
Met ingang van schooljaar 2016-2017 doen we niet meer mee aan het gemeentelijk aangeboden 
schoolzwemmen in groep 5. We hebben hiertoe besloten omdat 95% van de kinderen al een 
diploma had in groep 5 en de kinderen die dit nog niet hadden het ook vaak niet redden tijdens 
het schoolzwemmen. We vinden het aanbieden van zwemles wel erg belangrijk en hebben 
daarom, in samenwerking met zwemschool Arons, georganiseerd dat er zwemles gefaciliteerd 
wordt onder schooltijd voor kleuters. Communicatie hiervoor vindt plaats via de schoolpraat app. 

onderwijs

onderwijs

onderwijs

onderwijs



48 Informatiegids 2021-2022 • IKC VanKampen

UITSTROOMGEGEVENS EN  
IEP EINDTOETS RESULTAAT

15

Uitstroomgegevens en eindtoetsresultaat

Uitstroom naar het VO 2018-2019

VSO 0

Praktijkonderwijs 0

VMBO • Basis 5

• Basis/kader 0

• Kader 2

• Kader/theoretisch 0

• Theoretisch 19

Theoretisch/ havo 3

Havo 6

Havo / vwo 2

Vwo 10

Totaal 51

Uitstroom naar het VO 2019-2020

VSO 0

Praktijkonderwijs 1

VMBO • Basis 0

• Basis/kader 6

• Kader 1

• Kader/theoretisch 2

• Theoretisch 10

Theoretisch/ havo 3

Havo 9

Havo / vwo 10

Vwo 5

Totaal 47

Uitstroom naar het VO 2020-2021

VSO 0

Praktijkonderwijs 1

VMBO • Basis 1

• Basis/kader 3

• Kader 6

• Kader/theoretisch 7

• Theoretisch 7

Theoretisch/ havo 8

Havo 3

Havo / vwo 7

Vwo 12

Totaal 55
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De meerjarige resultaten van de Centrale Eindtoets

2021 78,4 IEP

onbekend Corona IEP

2019 82,0 IEP

2018 80,1 IEP
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