
KALENDER

  Beste ouders,
Met deze kalender hoop ik tegemoet te komen aan de vraag voor 

gestructureerde informatie die voor u en uw kind van belang zijn. 

In deze kalender heb ik de belangrijke data, informatie en wist-

u-datjes en zaken waar we mee bezig zijn voor de toekomst bij 

elkaar gezet in één overzichtelijk document. 

Mocht u toch nog behoefte hebben aan meer achtergrond-

informatie verwijs ik u naar de digitale IKC gids op de 

website www.ikcvankampen.nl 

Daarnaast hebben we natuurlijk de schoolpraatapp om u van 

alle actuele informatie te voorzien. Hier dan informatie uit de fl yer 

van de schoolpraatapp over het downloaden.

Namens team IKC VanKampen

Misja van Herp

De app is gratis te downloaden in 
de App Store en de App Play Store. 
Werkwijze:
1. Ga naar de App Store.
2. Zoek op VanKampen of 
 Schoolpraat.
3. Kies de versie met het logo van 
 IKC VanKampen.
4. Na downloaden spreekt het 

gebruik voor zich.

Schoolpraat-app
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Kindcentrum?
Een kind van IKC VanKampen vraagt elke dag thuis “mama, mag ik morgen weer?”. 
Als een kind ons IKC verlaat is hij/zij in staat de eigen ontwikkeling te verwoorden en bij te stellen. Hij bezit vaardigheden om de eigen resul-taten en het handelen te analyseren en te duiden. Bij het stellen van nieuwe doelen ziet hij zijn eigen rol als waardevol, maar weet ook dat samenwerken met anderen noodzakelijk is om tot goede resultaten te komen. Anderen zijn een aanvulling op de eigen kwaliteiten. Hij is zich bewust van zijn eigen carbon footprint en weet hoe hij bij kan dragen aan een beter milieu. De eigen identiteit is in ontwikkeling en hij heeft handvatten om voor zichzelf antwoorden te zoeken op identiteitsvraagstukken.

Hij is vertrouwd met het werken met technische basisprincipes en begrijpt de mogelijkheden die techniek bieden. Hij 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 hij zelf nieuwe woorden tot zich neemt en in de context kan plaatsen. De kinderen be-schikken over een goed ontwikkelende onderzoekattitude. De tweede taal, het Engels, wordt gezien als noodzakelijk en wordt toegepast in het raadplegen van bronnen.
Kortom; als een kind ons IKC verlaat is hij: positief, sociaal, bewust van zichzelf en zijn omgeving. Hij heeft zelfvertrouwen en een rugzak vol kennis om uit te putten. 

ZOMERVAKANTIE
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Wat is een kindcentrum?
Een integraal kindcentrum maakt verbinding tussen onderwijs en opvang. Je kunt het zien als een voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar voor onderwijs en opvang. Als ouder ziet u dit terug in een aantal belangrijke zaken:

• Er is één visie
• Er is één doorlopende lijn op het gebied van leren, thema’s en ondersteuning
• Alle voorzieningen van onderwijs en opvang worden aangeboden binnen het IKC
• Er ontstaat één team vanuit onderwijs en opvang dat een gedeelde taak heeft; namelijk de best mogelijke opvang en onderwijs voor uw kind
• In de toekomst één integrale (door het hele IKC heen) aansturing• Een onderscheidend profi el
• Eén communicatie

Eerste schooldag

Start gouden weken

luizencontrole

Kennismakingsge-
sprekken ouder, kind, 
leerkracht stamgroep 

deze week

Informatieavond voor 

alle ouders opvang en 

onderwijs

Meeloopdag ouders

Dag van de leidster

10.00-11.00 peuterlab Kinderraad Ontruimings-

Oefeningen
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Expertises
We werken binnen ons IKC steeds meer toe naar expertises. We hebben als visie op de toekomst dat we volledig zelfvoorzienend zijn binnen ons IKC als het gaat om het leeraanbod en de zorg naar kinderen. Zo hebben we vanaf vorig schooljaar een kindercoach, hoogbegaafdheidsspecialist en orthopedagoog in dienst. Alle drie zijn ook leerkracht dus hebben een goede kennis van zaken, naast hun expertise, van het werken met kinderen binnen een IKC. Gebruik maken van de expertises gaat veelal via de zorgcoördinator, maar kan ook vanuit u geïnitieerd worden. 

Wist je dat? 
TUSSENDOORTJES
- 3x per week groenten of fruit – 2x per week een koekje
Wie gezond eet voelt zich ook gezond!
Daarom hanteren we de regel dat leerlingen drie keer per week: op 
dinsdag, woensdag en donderdag, een gezonde snack (groenten of 
fruit) mee naar school 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.

HERFSTVAKANTIE
(fl exibel opneembaar)

Start kinderboeken-

week

Afsluiting kinder-

boekenweek

Meeloopweek 0-6 jaar Meeloopweek 0-6 jaar

Meeloopdag ouders

Meeloopweek 0-6 jaar

10.00-11.00 peuterlab

Meeloopweek 0-6 jaar Meeloopweek 0-6 jaar

luizencontrole Meeloopdag ouders

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

Enkele ouders controleren alle leerlingen op de woensdag na iedere vakantie. Wanneer leerlingen besmet lijken te zijn, neemt de groeps-leraar contact op met de ouders. Ook krijgt u informatie mee 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 (010-435 66 96) of per email: info@ikcvankampen.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.

Wist je dat? 
SPONSORS

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

Informatieavond 

groep 7 richting VO

Deze week 

oudergesprekken op 

uitnodiging 

10.00-11.00 peuterlab kinderraad Intocht sinterklaas

Meeloopdag ouders

Adviesgesprekken 

groep 8
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5-gelijke dagenmodel
Binnen ons 5-gelijke dagenmodel heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van het verlengde dagaanbod voor uw kind. Hierin bieden we per leeftijdscategorie verschillende activiteiten aan. De leerkracht zal de mogelijkheden met u bespreken bij de start van het schooljaar. Na opgeven verwachten we ook wel dat de kinderen komen. We plannen hier namelijk ook personeel op in. Het volledige beleid en afspraken kunt u inzien op de website onder de tab ‘downloads’.

Wist je dat? 
LOGOPEDIE
Uw kind kan op school logopedie krijgen. 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 recht-
streeks via de logopediste Erica Dellebeke-Poel (010-234 03 04). Nieuw 
is dat we ook op donderdag gebruik kunnen maken op school van 
logopediepraktijk Helderop.

Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag    Vrĳ dag            Zaterdag         Zondag  

10.00-11.00 peuterlab

Kerstviering IKC

Meeloopdag ouders Sinterklaasviering



Januari 2020

     1  2  3  4  5

6  7  8  9  10  11  12

 13  14  15  16  17  18  19

20  21  22  23  24  25  26

 27  28  29  30  31

1

2

3

4

5

wk
KERSTVAKANTIE

basisschoolhele dagopvang peuterspeelzaal buitenschoolse opvang

www.ikcvankampen.nl

Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag    Vrĳ dag            Zaterdag         Zondag   

De fl exibele organisatie in de onderbouwMeer dan vroeger houden we rekening met verschillen die er tussen leerlingen bestaan. Een leeftijdsverschil van 6 maanden in de periode dat een leerling in de onderbouw zit, geeft meestal ook een ontwik-kelingsverschil. Daarom hebben we de organisatie van de onderbouw aangepast. Hoelang een leerling in een groep blijft, is daarom afhankelijk van ontwikkeling en leeftijd. Leerlingen kunnen daarom op verschillende momenten doorschuiven. Het gebeurt alleen als dit blijkt uit o.a. obser-vaties en leerresultaten. Zo kunnen leerlingen gedurende de onder-bouwperiode maximaal 1 jaar versnellen of maximaal 1 jaar vertragen.Leerlingen stromen door om hen meer leertijd, of verbreding en verdie-ping te bieden, zodat zij beter voorbereid zijn om zich verder te kunnen ontwikkelen binnen het programma.
We voorkomen hiermee dat leerlingen een jaar overdoen of overslaan.
Naast de fl exibele doorstroming in de kleutergroepen bieden we ook deze fl exibele mogelijkheid door een groep 2½ te hanteren. Dit ter voor-bereiding op groep 3. 
We onderzoeken of we de fl exibele doorstroom ook naar de andere groepen kunnen uitbreiden waardoor kinderen op een eigen ontwikke-lingslijn het IKC kunnen doorlopen. 

09.00 luizencontrole

Studiedag IKC

Kinderen vrij

kinderraad

10.00-11.00 peuterlab



Nieuwe kinderen
In de afgelopen jaren is het aantal ouders dat kiest voor ons kindcentrum toegenomen. We kunnen in ons onderwijssysteem maximaal 55 kinderen per geboortejaar aannemen. Ik wil u adviseren om rondleidingen en kennis-makingen aan te vragen als uw kind 1,5 jaar is. Enkele malen per jaar zullen we via de app ouders attenderen op het inschrijven van jongere broertjes/zusjes. 

Als de 55 kinderen voor een geboortejaar bereikt is hanteren we een leerlingstop. Er wordt niet gewerkt met een wachtlijst, dus er worden geen gegevens genoteerd om op een later moment contact op te nemen. 

Februari 2020
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Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag    Vrĳ dag            Zaterdag         Zondag  

Wist je dat? 
UN1EK
Meer weten over de overkoepelende stichting UN1EK? 
www.UN1EK.nl

Meeloopdag ouders 10.00-11.00 peuterlab
Themamiddag 

recycling, warme 

truiendag en opruimen 

wijk

VOORJAARSVAKANTIE
(fl exibel opneembaar)
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Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag    Vrĳ dag            Zaterdag         Zondag  

Buitenschoolse opvang
Tussen 07.00 en 18.30 uur bieden we, op de locatie Curacaolaan, moge-lijkheden voor buitenschoolse- en tussenschoolse opvang en naschoolse activiteiten. In de schoolweken is er voorschoolse opvang vanaf 7.00 uur, naschoolse opvang tot 18.30 uur en op sluitingsdagen van de school is er de BSO-plus-opvang. In de schoolvakanties organiseren de kindercentra van UN1EK afwisselende activiteiten tijdens de vakantieopvang. 

We hebben vaste overeenkomsten met partijen op kunst-, cultuur- en sportgebied in de buurt waardoor kinderen tijdens de bso tijd al deel kun-nen nemen aan muzieklessen, sporttrainingen, zwemles en kunstzinnige vakken als dit je interesseert. Dit zou maar een klein bedrag extra mogen kosten op de normale uurtarieven van opvang.

Deze week:

oudermiddag/avond 

ontwikkeling kind

09.00 luizencontrole

Meeloopdag ouders 10.00-11.00 peuterlab Kangoeroewedstrijd

Schoolreis 1-2

kinderraad



Schoolmaatschappelijk werk
Janine Zuidema verzorgt het schoolmaatschappelijk werk voor onze school. Bij vragen rond het gedrag, de ontwikkeling, of de op-voeding 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 infor-matie aan derden verstrekt. Samen met u en de intern begeleid(st)er 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 intern begeleid(st)er of de leerkracht van uw kind, maar u kunt ook rechtstreeks contact met haar opnemen per telefoon: 010 - 473 10 33.

April 2020
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Wist je dat? 
7680 UUR
Kinderen moeten in 8 jaar tijd minimaal 7520 uur naar 
school. Op de Van Kampen gaan de kinderen in 8 jaar 
minimaal 7680 uur naar school.

Landelijke rekendag Techniekdag

Meeloopdag ouders Viering Pasen Goede vrijdag

2e paasdag Eindtoets gr 8

10.00-11.00 peuterlab

Eindtoets gr 8 Eindtoets gr 8

Meeloopweek 0-6 jaar

Kamp groep 8

Meeloopweek 0-6 jaar

Kamp groep 8

Meeloopweek 0-6 jaar

Kamp groep 8

Meeloopweek 0-6 jaar

Kamp groep 8

Meeloopweek 0-6 jaar

Kamp groep 8

Pasen

MEIVAKANTIE
(fl exibel opneembaar)



  

Delen van kennis
Onze manier van werken is uniek in de regio. We krijgen dan ook veel vragen van andere scholen en opvangorganisaties om te komen kijken. Omdat we niet willen dat het dagelijkse onderwijs-proces te veel verstoord wordt hebben we in de jaarplanning en aantal dagen opgenomen voor rondleidingen voor geïnteresseerde externen. Tijdens de rondleidingen wordt verteld hoe de visie ge-stalte heeft gekregen, hoe de dagelijkse praktijk er uit ziet en wordt in alle jaargroepen gekeken naar het werken. Er worden tijdens de bezoeken geen kinderen op de foto gezet en de privacy is geborgd. 

Wist je dat? 
GOED IDEE
IKC VanKampen werkt nooit met een wachtlijst, 
alhoewel dit verhaal wel de ronde doet. Wij geven 
elk kind een onderwijsplek. elk kind een onderwijsplek. 

Mei 2020
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moederdag

Gouden weken luizencontrole Meeloopdag ouders Schoolreis groep 3

Schoolreis 4-5 hemelvaart vrij

10.00-11.00 peuterlab kinderraad

12.30 overleg psz

pinksteren

MEIVAKANTIE
(fl exibel opneembaar)

MEIVAKANTIE
(fl exibel opneembaar)
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Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag    Vrĳ dag            Zaterdag         Zondag  

Meedenken
Wij maken graag onze opvang en onderwijs elke dag een beetje beter. Heeft u ideeën, klachten of vragen schroom dan niet om naar een medewerker of directie toe te stappen. Naast het eigen personeel kunt u natuurlijk ook altijd gebruik maken van de ouderraad en IKC-raad. Belangrijk is dat iedereen zich gehoord en gezien voelt. Iedereen doet ertoe en daarom zijn we ook niet bang voor feedback!

2e pinksterdag

Avond4daagse Avond4daagse Avond4daagse Avond4daagse Schoolreis cluster 8

Meeloopdag ouders

kinderraad10.00-11.00 peuterlab

Deze week: ouder-

middag/avond 

ontwikkelingen kind

vaderdag



  
    

Schoolgeld
Per jaar wordt er een ouderbijdrage vastgesteld door de MR en directie. Deze ouderbijdrage ligt rond de €27,50 en wordt ge-bruikt om activiteiten voor kinderen te fi nancieren. Het rekening-nummer voor de ouderbijdrages is NL70ABNA0403735416 t.n.v Stichting UN1EK. Kinderen die later in het jaar instromen betalen alleen voor de maanden die ze dat schooljaar komen. Indien de ouderbijdrage fi nancieel lastig ligt voor u kan de directie u helpen om deze vergoed te krijgen bij de gemeente of kan een betalingsregeling getroffen worden.

Juli 2020
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Wist je dat? 
GOED IDEE
Wij zijn altijd blij met ideeën van ouders. Heeft u 
een leuk idee? Schroom dan niet om dit te melden 
bij de directie.

ZOMERVAKANTIE

VanKampen 

got talent

Afscheid groep 8

Inloopochtend 1-8 Juffendag en 

zomerfeest

Dagje uit groep 8 Wisseluurtje 10.00-11.00 peuterlab Laatste schooldag Calamiteitendag

In principe 

kinderen vrij



  
 

Adresgegevens:

Emailadres: info@ikcvankampen.nl
Website:      www.ikcvankampen.nl

Locatie 
Groep 1 - 4
Paterstraat 1  
3131 CS Vlaardingen
Tel: 010 - 435 66 96  

Schoolleiding: M.A van Herp, directeur (010-435 66 96 of m.vanherp@ikcvankampen.nl)
Teamleider Onderwijs:  Daniëlle Clausing
Teamleider Opvang:  Birsen Akdemir

basisschoolhele dagopvang peuterspeelzaal buitenschoolse opvang
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Locatie 
Groep 5 - 7
Willem Pijperstraat 1
3131 EV Vlaardingen
Tel: 010 - 435 66 96

Locatie 
Opvang en Groep 8
Curaçaolaan 51
3131 XC Vlaardingen
Tel: 010 - 435 66 96

 Conciërge Dennis Dennis Dennis Dennis Dennis

 Administratie  Cisca  Cisca 

 Directeur Misja Misja Misja Misja Misja

 Zorgcoördinator Titia Titia Titia Titia 

 Orthopedagoog Kristel Kristel   

 Adjunct directeur  Daniëlle  Daniëlle Daniëlle

 Teamleider opvang Birsen Birsen  Birsen 

 Ondersteunende dienst opvang Tineke Tineke Tineke Tineke Tineke

 Vakleerkracht gym  Pim Pim Annemarie 

 Kindercoach     

 Coördinator hoogbegaafdh. Centine    

 Logopedie Erica Minte  Neline 

 Gezinsspecialist Minters Janine  Janine  Janine

  Maandag    Dinsdag   Woensdag        Donderdag   Vrijdag

Daarnaast werken nog binnen het IKC

    Maandag     Dinsdag   Woensdag  Donderdag    Vrijdag

 

Cluster groepen 1/2  

Groep 1 Annette Annette Annette Annette Annet

Groep ½ A Yvonne Yvonne Yvonne Yvonne Yvonne

Groep ½ B Margreet Margreet Jolanda Jolanda Jolanda

Groep ½ C Jolanda Leontien Leontien Leontien Leontien

Groep 1/2D Petra Petra Petra Petra Petra

Extra personeel Martine Martine Martine Martine Martine

Cluster groepen 3

Groep 3A Robert Robert Robert Robert Robert

Groep 3 B Marja Marja Marja Marja Marja

Extra personeel Netty Netty Netty/Henriëtte Henriëtte Henriëtte

Cluster groepen 4/5

Groep 4/5A Rick Rick Rick Rick Rick

Groep 4/5B Saskia Ingeborg Saskia Saskia Saskia

Groep 4/5C Ingeborg Mariska Mariska Mariska Mariska

Extra personeel Lonja Lonja Lonja Lonja Lonja

    Annemarie Annemarie Annemarie

Cluster groepen 6/7

Groep 6/7A Jacqueline Jacqueline Jacqueline Melissa Melissa

Groep 6/7B Melissa Lize Lize Lize Lize

Groep 6/7C Yannick Yannick Yannick Yannick Yannick

Extra personeel Samantha Samantha Samantha Samantha Samantha

  Melissa Melissa  

Cluster groepen 8

Groep 8 A Charon Charon Charon Charon Charon

Groep 8 B Janneke Janneke Judith Judith Judith

Extra personeel Martine Martine Martine Diana Diana

Medewerkers Onderwijs:Medewerkers Opvang:

   Maandag   Dinsdag           Woensdag         Donderdag     Vrijdag

 

 HEDO Waterdruppels

 HEDO Zonnestraaltje

 HEDO Regenbogen

 HEDO Modderspetters

 BSO Avonturiers

 BSO Ontdekkers

 BSO Globetrotters 

 

 PSZ Janneke Janneke  Patricia Patricia

  Marian Marian  Marian Janneke

Ik wil u voor een actueel overzicht van de personeelsbezetting 

verwijzen naar de website (www.ikcvankampen.nl) 


