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Welkom
Voor u ligt de schoolgids 2018-2019.
In deze gids hebben we het voornamelijk over het Onderwijsdeel van onze Integrale Kindcentra Startpunt
en Panta rhei.
Over het opvangdeel van de organisatie zijn ook diverse documenten beschikbaar. Deze zijn verkrijgbaar
bij de directie.
Deze gids is er om u als ouder(s)/verzorger(s)* kennis te laten maken met onze school, onze manier van
werken en met de resultaten die we daarmee willen behalen. Ook bevat deze gids veel informatie over de
gang van zaken op onze school.
Naast de schoolgids hebben wij sinds dit jaar ook een schoolapp, zodat u de jaarlijkse informatie steeds
snel bij de hand hebt. Op onze websites www.ikcstartpunt.nl en www.ikcpantarhei.nl is ook veel
informatie te vinden, het meeste komt direct overeen met de informatie uit deze schoolgids.
Wanneer u, na het lezen van de schoolgids, nieuwsgierig bent geworden naar onze school, nodigen we u
graag uit een afspraak te maken voor een rondleiding door de school en een gesprek. U kunt dan zien hoe
het er in de praktijk aan toe gaat.
Wij gaan ervan uit dat u deze schoolgids met plezier leest. Als u opmerkingen, aanvullingen of suggesties
heeft, waardoor de gids een volgende keer nog informatiever of duidelijker kan zijn voor u, dan horen wij
dit graag.
Namens het team van IKC Startpunt en IKC Panta rhei
Mw. J.B. van der Lugt
Directeur
Juli 2018

IKC Startpunt
Vincent van Goghlaan 2
3141 KS Maassluis

T (010)591 37 14
M ikcstartpunt-school@wijzer.nu

IKC Panta rhei
Dennendal 145

3142 LC Maassluis
T (010) 591 78 58
M ikcpanthei-school@wijzer.nu
BRIN 12DE
bestuurnummer 41545

* vanwege de leesbaarheid vermelden we dat we in het vervolg bij het schrijven van ‘ouders’ ook de verzorger(s) bedoelen
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1. Onze school

Onze identiteit - Onze geschiedenis - Het bestuur - Onze gebouwen - De directie
- Het team

Onze identiteit
IKC Startpunt en IKC Panta rhei zijn twee scholen met één directeur, één team en één visie op twee
verschillende locaties in Maassluis. IKC staat voor integraal kindcentrum waar wij vijf dagen in de week
opvang en onderwijs aanbieden van 7.30-18.00 uur, voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
Wij zijn een openbare school. Dat betekent dat het onderwijs niet vanuit een bepaalde geloofs- of
levensovertuiging wordt gegeven.
We laten de kinderen kennismaken met de wereldgodsdiensten. We besteden aandacht aan de
feestdagen zoals die in het land door verschillende groepen gevierd worden, zoals Kerstfeest, Pasen,
Suikerfeest, Divalifeest, Holifeest. In groep 7 en 8 bestaat voor leerlingen de mogelijkheid deel te nemen
aan lessen in humanistische vorming, christelijke vorming of wereldreligies. Ouders kunnen hieruit, indien
gewenst, zelf een keuze maken aan het eind van groep 6 of groep 7. Ook bij het vak wereldoriëntatie is
aandacht voor de ontwikkeling van de religies door de eeuwen heen en de verbinding hiervan met de
verschillende landen. Op deze manier laten we kinderen kennismaken met de wereldgodsdiensten en
bevorderen we hiermee respect voor een ieders mening en overtuiging.
Respect voor ieders mening, religie en afkomst vormt voor ons de basis. Iedereen is welkom.

Onze geschiedenis
Onze school was vroeger bekend als de Prinses Christinaschool. Een nieuw multifunctioneel gebouw
(Startpunt i.p.v. de Oorsprong, de Tweesprong en de Driesprong) en een toename van de samenwerking
tussen opvang en onderwijs zorgden er voor dat de namen IKC Startpunt en IKC Panta rhei steeds meer
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bekend werden.
Intussen is de naam Prinses Christina definitief losgelaten. Er is immers geen sprake meer van een school,
maar van Integrale Kindcentra.
Administratief heet het schoolgedeelte van de beide organisaties nog steeds Prinses Christina School.

Het bestuur
Stichting Wijzer in Opvang & Onderwijs (www.wijzer.nu) beheert 12 scholen in Vlaardingen en Maassluis:
5 Integrale Kindcentra met onderwijs en opvang, 6 reguliere basisscholen,1 school voor speciaal
basisonderwijs en 1 school voor Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs.
De voorzitter van het College van Bestuur is dhr. A. Brobbel.
Het stafbureau van de Stichting is gevestigd in Vlaardingen.

Onze gebouwen
Er is sprake van 2 gebouwen. Het gebouw van de Panta rhei, Dennedal 145 is een knus gebouw uit de
jaren 1970 met een centrale hal en een vide. Het plein van de Panta rhei wordt in 2019 vernieuwd.
Het gebouw van IKC Startpunt is een multifunctioneel gebouw uit 2006, met daarin een gymzaal, een
speellokaal, het CJG, een vleugel voor opvang en 3 vleugels voor onderwijs. Bij binnenkomst komt u in
een centrale hal.

De directie
Eindverantwoordelijk voor IKC Startpunt en IKC Panta rhei is de directeur, mw. J.B. (Juliët) van der Lugt. Zij
is verantwoordelijk voor de aansturing van de hele organisatie. De locatie Panta rhei heeft tevens een
adjunct-directeur, mw. S. (Silvana) Herben. Zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op
die locatie. Ook is zij ondersteunend in de aansturing van de teams van de opvang op beide locaties.

Het team
Op onze school zitten iets meer dan 450 leerlingen in 19 groepen.
Op IKC Startpunt zijn ongeveer 300 leerlingen in 12 groepen; op IKC Panta rhei ongeveer 150 leerlingen in
7 groepen.
Het team bestaat uit ongeveer 35 leerkrachten, 1 intern begeleider, 1 zorgcoördinator, 1
zorgondersteuner, 3 onderwijsassistenten en 1 administratief medewerker.
Ook zijn er diverse vrijwilligers in de school actief. Zij ondersteunen in de klassen of verrichten hand- en
spandiensten.
In het schooljaar 2018-2019 lopen er opnieuw studenten van de PABO op onze school stage. Ook
studenten van andere MBO- en HBO- opleidingen zullen gedurende het schooljaar stage bij ons komen
lopen.
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2. Waar staan wij voor?

Integraal Kindcentrum - Visie - Ons schoolklimaat - Open voor iedereen - Gezonde school

Integraal Kindcentrum
Onze scholen zijn elk onderdeel van een Integraal Kindcentrum (IKC). We bieden binnen het IKC één
doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
Het IKC biedt naast onderwijs ook dagopvang, peuteropvang en voor-, tussen- en naschoolse opvang aan.
Kinderen kunnen er spelen, zich ontwikkelen, leren en ontspannen.
Binnen het IKC werken we met één pedagogische visie en begeleiden we kinderen als zij hun talenten
ontdekken en hun kwaliteiten ontwikkelen.

Visie
In 2017-2018 hebben we met elkaar de kernwaarden vertaald in een visie, die als basis dient voor ons
verder te ontwikkelen beleid de komende jaren.
Pedagogische dimensie: Zelfvertrouwen
In het Integraal KindCentrum (IKC) benaderen we kinderen op een positieve manier. We spreken er hoge
verwachtingen uit en stimuleren en bemoedigen de kinderen. We leren hen sociale vaardigheden aan;
leren hen samen te werken en samen te leven. We helpen de kinderen zich te ontwikkelen tot een
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zelfstandig en zelfredzaam individu. Hierdoor wordt het vertrouwen in eigen kunnen versterkt. Kortom:
we leggen de basis voor goed burgerschap.
Opvoedkundige en Onderwijskundige dimensie: Aansluiting
We organiseren een rijke, stimulerende en toekomstgerichte leef- en leeromgeving, waarbij we ons
richten op een benadering die aansluit bij de persoonlijke mogelijkheden van elk kind. Het doel is de
ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar een meer gepersonaliseerd en gevarieerd karakter te geven.
Maatschappelijke dimensie: Communicatie
Het IKC staat voor een open en effectieve communicatie met het totale netwerk rond het IKC waaronder
ouders, bestuur en externe instellingen. Ouders worden gezien als educatieve en pedagogische partners
van het IKC.
Professionele dimensie: Ontwikkeling
We werken in een omgeving waarin we het IKC verder ontwikkelen door deelname aan ontwikkelteams
waarin we onszelf professionaliseren door onder andere scholing, collegiale consultatie en feedback
geven aan elkaar.

Ons schoolklimaat
Voor ons is een goede sfeer op school van groot belang. Het is belangrijk dat kinderen met plezier naar
school gaan en zich op school thuis voelen. We verwachten van leerkrachten dat ze open en warm naar
kinderen en hun ouders zijn. Leerkrachten en ouders hebben geregeld contact. We houden u graag op de
hoogte van de sociale ontwikkeling van uw kind(eren). Van u, de ouders, verwachten we dat u ons op de
hoogte houdt van het wel en wee van uw kind(eren).
Wij ontwikkelen ons tot "Veilige school". Dit doen we door te werken met het programma KiVa, waarin
we samen met ouders werken aan een veilig schoolklimaat, sociale competentie en een effectief antipestprogramma. Iedere leerkracht werkt met deze methode en één à twee keer per week komen allerlei
omgangsregels, waarden en normen en sociale interacties voorbij in de vorm van spelletjes,
kringgesprekken en lessen. In onze methode KiVa wordt ook veel aandacht geschonken aan hoe om te
gaan met pesten. Pesten wordt aangepakt en besproken, zodat kinderen het leren herkennen en weten
wat we er met elkaar aan kunnen doen om het pesten te stoppen.
Wij verwachten in het schooljaar 2018-2019 officieel het vignet "Veilige school" te ontvangen.
Op onze school hebben we ons schoolklimaat vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan. Dit is te
verkrijgen bij de directie.

Open voor iedereen
We zijn een openbare school in een dynamische en veranderende wijk. We vinden het belangrijk dat
iedereen, met welke achtergrond ook, zich welkom voelt op onze school.
Daarom maken alle kinderen bij ons kennis met verschillende levensbeschouwingen en is er veel
aandacht voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden.
We leren kinderen waar te nemen hoe verschillende achtergronden tot anders denken en anders
handelen kunnen leiden. Zo wordt het ook makkelijker je eigen inzichten en opvattingen te ontwikkelen.
Als je weet wat de ander beweegt, kun je beter met elkaar samenleven!

Gezonde school
Onze kindcentra voeren sinds 2014 het vignet "Gezonde school". Dat betekent dat we kinderen op school
stimuleren gezond te eten, gezond te trakteren en dat we veel sportieve activiteiten aanbieden.
Daarnaast stimuleren we gezonde voeding. Eenmaal per week drinken we voornamelijk water en we
vragen u tweemaal in de week fruit mee te geven aan uw kind(eren). Bij de opvang hebben we een actief
voedingsbeleid. Daarover kunt u meer lezen op de website.
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3. De organisatie

Schoolorganisatie - Werkwijze in de kleutergroepen - Vanaf groep 3 - Rooster - Activiteiten Voorzieningen

Schoolorganisatie
Binnen onze school werken wij vanaf groep 3 met het jaarklassensysteem. De leerlingen zijn in principe
per leeftijd over de groepen verdeeld. Bij de kleuters zitten leerlingen van groep 1 en 2 bij elkaar.
Ook hebben we op beide locaties een aantal combinatiegroepen. Deze worden gevormd op het moment
dat er in een bepaald leerjaar te veel of te weinig kinderen zijn om een jaarklas te vormen.

Werkwijze in de kleutergroepen
In onze integrale kindcentra kiezen we ervoor, zoals op de meeste scholen in Nederland, oudste en
jongste kleuters samen in een groep te plaatsen. Jongste kleuters hebben houvast bij het wennen aan
een groep waar gewoontevorming en regelmaat al vanzelfsprekend zijn. De oudere kleuters ontwikkelen
hun sociale vaardigheden door een voorbeeldrol voor de jongsten te vervullen.
Het werken in de kleuterklas gebeurt vanuit de principes van basisontwikkeling, inhoud gegeven door de
methode Kleuterplein.
De belangrijkste uitgangspunten zijn:
- aansluiten bij het niveau, waarop een kleuter de school binnenkomt.
- werken vanuit een thema.
- afwisseling in werkvormen en groeperingsvormen.
De kinderen in de kleutergroepen leren veelal op een speelse manier. De start van een les begint meestal
met de grote kring, waarna de kinderen gaan spelen/werken in de hoeken. In de kleine kring krijgen de
kinderen extra instructie en/of worden nieuwe vaardigheden aangeleerd. De kleine kring is er zowel voor
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de kinderen die meer instructie nodig hebben, als voor kinderen die meer kunnen en daardoor extra
uitdaging nodig hebben.
Het spelen/werken vindt vaak plaats in de hoeken:
 De huishoek/themahoek biedt de kinderen een groot scala aan ontwikkelingsmogelijkheden.
Door middel van spel zijn de kinderen bezig met rekenen, geletterdheid, sociale competentie,
expressie en creativiteit al naar gelang het thema van de hoek.
 De lees- schrijfactiviteiten richten zich op geletterdheid door middel van spelen met letters,
woorden, verhaaltjes en briefjes.
 De bouwhoek daagt kinderen uit te spelen met allerlei materialen, die een beroep doen op hun
ruimtelijke en motorische ontwikkeling.
 De zand-/watertafel, het werken met klei, knippen en plakken is er voor de motorische
ontwikkeling en het ruimtelijk inzicht.
Andere activiteiten tijdens het spelen/werken komen aan bod aan de werktafels en soms met de iPad. In
de kring komen activiteiten aan bod zoals taal/spraakontwikkeling, denkontwikkeling, rekenen, muziek,
wereldoriëntatie en emotionele ontwikkeling. De gymlessen en buitenspellessen zijn gericht op de
motorische en sociaal- emotionele ontwikkeling.
Passend bij het werken met basisontwikkeling is het gebruik van het planbord en het keuzebord. Deze
werkwijze bevordert het zelfstandig werken.

Vanaf groep 3
Vanaf groep 3 wordt er op een andere manier gewerkt. De klaslokalen zijn ook anders ingericht dan bij de
kleuters. In groep 3 zorgen we voor een soepele overgang met veel spelmogelijkheden en afwisseling.
De kinderen zitten in groepjes en krijgen les door middel van het Directe Instructie Model:
• De leerkracht begint met het benoemen van het doel van de les.
• Hierna komt er een stukje opvragen van de voorkennis en als het aan de orde is, wat
automatiseringsoefeningen.
• Daarna begint de leerkracht aan de instructie. De intensiteit van de instructie hangt af van wat
het kind nodig heeft. Dit wordt vastgelegd in werkplannen.
• Als de instructie afgelopen is, gaan de kinderen zelfstandig de lesstof verwerken. Hierbij worden
de regels van het zelfstandig werken toegepast en wordt het stoplichtmodel gebruikt. Tijdens het
zelfstandig werken heeft de leerkracht de handen vrij om kinderen extra instructie te geven aan
de instructietafel.
• Na het zelfstandig werken wordt er teruggekeken naar de les en benoemd wat er geleerd is, wat
er goed gegaan is en wat beter kan.
Het Directe Instructie Model wordt gebruikt bij begrijpend lezen, taal, lezen, rekenen en wereldoriëntatie.
Hierdoor krijgen kinderen instructie en verwerkingsmogelijkheden op hun eigen niveau.
Taal
In groep 4 t/m 8 gebruiken we de methode Taal in Beeld 2. Dit is een methode voor taal, spelling en
woordenschat.
Rekenen
De groepen 3 t/m 8 werken met De wereld in Getallen 4. In deze methode zijn de kinderen bezig met
getalbegrip, optellen/aftrekken, vermenigvuldigen, delen, geld, tijd, meten, meetkunde, kommagetallen,
breuken, procenten en de zakrekenmachine.
Lezen
De methode Veilig Leren Lezen wordt in groep 3 gebruikt.
In de groepen 4 t/m 8 wordt Estafette gebruikt. Dit is een methode voor voortgezet technisch lezen. De
methode biedt een aanpak op 3 niveaus. Er zijn uitdagende opdrachten voor de betere lezers. Maar ook
11

als kinderen wat meer tijd nodig hebben voor het beheersen van de AVI-niveaus, biedt de methode
ondersteuning. Met de extra leesstof uit het uitbreidingspakket komen zij steeds een AVI-niveau hoger.
Begrijpend Lezen
In de groepen 4 t/m 8 maken we gebruik van de methode Nieuwsbegrip.
Deze methode werkt via teksten gebaseerd op het nieuws en iedere week voorzien van een actueel
filmpje. Nieuwsbegrip is erop gericht kinderen meer plezier te laten krijgen in begrijpend lezen. Hierbij
sluit men zoveel mogelijk aan bij de actualiteit, door het gebruik van aansprekende teksten en
opdrachten.
Schrijven
Vanaf groep 3 en 4 werken we met Pennenstreken, een methode die wordt geïmplementeerd. De oude
methode, Schrijven in de basisschool, wordt nu nog in groep 5 en 6 gebruikt, maar zal langzaam uit de
school verdwijnen. De kinderen ontwikkelen nu een blokschrift, waarbij het ontwikkelen van een eigen
handschrift niet langer is gebaseerd op het gebonden schrift.
Wereldoriëntatie
Op veel momenten wordt gesproken over de wereld om ons heen en brengen we kinderen kennis bij
over het heden en verleden van onze aarde. Dit gebeurt bij aparte vakken, maar ook tijdens
kringgesprekken, spreekbeurten en het maken van werkstukken.
Voor de verschillende zaakvakken gebruiken we een thematische methode die bestaat uit Naut (Natuur
en Techniek), Meander (aardrijkskunde) en Brandaan (geschiedenis). Op natuurlijke wijze verbindt de
methode de verschillende vakken met elkaar. Deze methode wordt gebruikt in de groepen 5 t/m 8.
Engels
Kinderen kennen door het virtuele aanbod in de maatschappij al veel Engels. Wij gebruiken de methode
Take it easy in groep 5 t/m 8. Hiermee bieden we alle kinderen een basisaanbod, zodat zij een basiskennis
van het Engels hebben wanneer zij naar de middelbare school gaan.
Gymnastiek en zwemmen
In de kleutergroepen staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. We spelen op het plein en in het
speellokaal. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen 2 keer per week gymles. Eén keer per week van de
vakleerkracht en één keer per week van hun eigen leerkracht. De groepen 5 en 6 hebben om de week
schoolzwemmen. Het schoolzwemmen is in de eerste plaats bedoeld als bewegingsonderwijs. In de week
dat er zwemles is, is er maar één gymles.
Handvaardigheid en techniek
De groepen 3 t/m 8 houden regelmatig een creatieve middag.
Tijdens deze middagen worden diverse handvaardigheidstechnieken aangeboden.
Levensbeschouwelijk onderwijs
Vanaf groep 7 kunnen de kinderen levensbeschouwelijk onderwijs krijgen. Deze lessen zijn niet verplicht,
ouders kunnen hiervoor kiezen. Deze vakken worden gegeven door speciaal hiervoor opgeleide
leerkrachten.
Jaarlijks wordt in mei de behoefte aan deze lessen gepolst. Er moet sprake zijn van een minimale
deelname om in aanmerking te komen voor een docent.
Sociale competentie
Op onze school hebben we de afgelopen jaren een anti-pestprogramma ingezet, KiVa.
KiVa is een schoolbreed programma, gericht op positieve groepsvorming en het versterken van de sociale
veiligheid op basisscholen. KiVa stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling
van kinderen. Daarmee wordt de sociale veiligheid op school versterkt en worden groepsproblemen zoals
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pesten effectief tegengegaan. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke
individuen. Het motto van KiVa luidt dan ook: ‘Samen maken wij er een fijne school van’.
Thema’s van de lessen voor de leerlingen
van het eerste tot en met het derde
leerjaar

Thema’s van de lessen voor de leerlingen
van het vierde tot en met het achtste
leerjaar

1. Wie zijn wij?
2. Gevoelens
3. Wat is een fijne groep?
4. Iedereen is uniek
5. Herken pesten!
6. Pesten in de groep
7. Pesten en de groep
8. Een gepest kind heeft jouw hulp nodig
9. Wat kan ik doen als ik word gepest?
10. KiVa, we doen het samen

1. Iedereen verdient respect
2. In de groep
3. Wat is communicatie?
4. Herken pesten
5. Verborgen vormen van pesten
6. Gevolgen van pesten
7. Pesten en de groep
8. De groep verzet zich tegen pesten
9. Wat kan ik doen als ik word gepest?
10. KiVa dat doen we samen!

Twee keer per jaar nemen we een enquête af bij de kinderen. Hierdoor krijgen we goed zicht op de
onderlinge verhoudingen in de groep. We kunnen constateren dat er sprake is van een veilig klimaat.
Om de volgende stap te maken en meer preventief te gaan werken starten we in schooljaar 2018-2019
met Welkomweken. De groepsvorming staat in de eerste 6 weken centraal. We kennen in de
groepsvorming verschillende fases:
1.
2.
3.
4.
5.

Forming. Dit is de fase van kennismaken en oriënteren.
Storming. In deze fase strijden de kinderen om invloed en een leiderspositie.
Norming. In deze fase ontstaan gezamenlijke normen over wat wel en niet gewenst is.
Performing. Dit is een langere periode van rust en samenwerking.
Adjourning. De groep bereidt zich voor op het uit elkaar gaan.

Door deze fases goed te herkennen en te begeleiden, kan er een optimaal werkklimaat ontstaan. Na de
derde fase, rond de herfstvakantie, wordt gekeken of er meer nodig is in de groep.
Indien nodig wordt het anti-pestprogramma intensiever aangeboden, maar ook trainingen als Rots en
Water kunnen ondersteunen bij de groepsvorming.

Rooster
De schooldag start officieel om 8.30 uur en duurt tot 14.45 uur. De deur gaat al eerder open, zodat
ouders de gelegenheid hebben hun kind rustig over te dragen aan de leerkracht.
De leerkrachten zijn er vanaf het moment van binnenkomst voor de kinderen. Zij begroeten hen met een
hand en maken even contact met een praatje. Wanneer ouders iets willen melden aan de leerkracht
wordt hen gevraagd dit via een briefje te doen zodat de leerkracht er vooral voor de kinderen kan zijn.
Wij maken na schooltijd tijd voor gesprekken, altijd in overleg met de betreffende leerkracht.
Ouders kunnen hun kinderen tot in de klas brengen. Het is daarbij van belang dat de zelfstandigheid van
de kinderen wordt bevorderd. Het zelf naar binnen komen en het organiseren van de eigen spullen is
daarbij iets dat ouders steeds meer aan hun kind kunnen overlaten.
In ons Integraal Kindcentrum hanteren wij een overblijfrooster. Dat wil zeggen dat kinderen elke dag,
behalve woensdag, op school lunchen. Daarbij zijn ze voortdurend onder de verantwoordelijkheid van
een overblijfmedewerker, een pedagogisch medewerker of een leerkracht. Vrijwel alle kinderen blijven
over tijdens de pauze, die 3 kwartier duurt. De kosten voor het overblijven zijn €55,- op jaarbasis. Voor dit
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bedrag blijft uw kind alle dagen, behalve de woensdag, over.
Uiteraard kunt u uw kind ook alle dagen thuis laten eten. Dit kunt u jaarlijks voor het einde van de
zomervakantie aangeven voor het nieuwe schooljaar.
Voor het betalen van de kosten voor het overblijven wordt u voor de herfstvakantie benaderd.

Activiteiten
Schoolreis
Elk jaar gaan de groepen 1-7 op schoolreis naar verschillende bestemmingen, gericht op de leeftijd.
De Ouderraad organiseert dit samen met het team. Het is de gewoonte zoveel mogelijk ouders die
gedurende het schooljaar vrijwillig helpen mee te vragen op deze gezellige dag.
Groep 8 gaat elk jaar op werkweek naar Vlieland. Om het een onderdeel van het groepsvormingsproces
te laten zijn vindt deze werkweek plaats aan het begin van het schooljaar.
Verkeer
In de bovenbouw krijgen kinderen lessen over verkeer. In groep 7 worden het theoretisch en het
praktisch verkeersexamen afgenomen.
Sporttoernooien en sportdagen
Welzijn E25 van de gemeente Maassluis biedt een vooraf vastgesteld programma aan van
sporttoernooien buiten schooltijden. Wij willen daar als school graag aan deelnemen. Kinderen maken op
deze manier kennis met diverse sporten. Ook is het goed voor groepsvorming, het leren omgaan met
competitie en het omgaan met winnen en verliezen. Daarnaast is het belangrijk andere scholen te
ontmoeten. Bij ieder toernooi worden ouders gevraagd samen met de leerkracht teams te begeleiden.
Naast deze sporttoernooien hebben we op school ook onze eigen sportdag. Deze wordt door de
vakleerkracht gym georganiseerd, samen met de leerkrachten. Het kan zijn dat we deze sportdag
combineren met de Koningsspelen.

Voorzieningen
ICT
Op beide locaties zijn verscheidene computers aanwezig, die door verschillende groepen worden
gebruikt. Deze staan op een centrale plek in de school. In de toekomst zal meer ingezet worden op de
aanschaf van laptops. Kinderen werken aan ondersteunende programma’s behorende bij de methodes.
Ook worden de computers gebruikt voor het maken van een presentatie. Bibliotheek Maassluis geeft
jaarlijks cursussen over mediawijsheid en programmeren voor de bovenbouwgroepen.
In alle groepen werken we met smartboards met touchscreen. Deze zijn gemakkelijk in het gebruik en
hierdoor ondersteunend bij het geven van instructie. In de kleutergroepen zijn ook enkele iPads
aanwezig.
Bibliotheek op school
Op beide IKC’s is een bibliotheek aanwezig. Er is een uitleensysteem in de school zodat de kinderen altijd
de nieuwste boeken kunnen lezen op het juiste niveau. Ook kunnen ze uit de schoolbibliotheek een boek
voor thuis meenemen. We lezen in de groepen dagelijks minstens een kwartier zelfstandig en doen in de
onderbouwgroepen aan de hand van prentenboeken veel aan Begrijpend Luisteren.
De Kinderboekenweek en de voorleesdagen zijn een jaarlijks terugkerend feest waarbij leesbevordering
centraal staat.
Opvang
Op beide IKC’s is opvang aanwezig.
In IKC Panta rhei is voor- en naschoolse opvang van 07.30 - 08.30 uur. Hierna worden de kinderen naar
hun klas gebracht. ’s Ochtends en ‘s middags zijn de peutergroepen geopend.
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In IKC Startpunt is naast voor- en naschoolse opvang en peutergroepen ook dagopvang van 0-4 jaar
gevestigd. De vakantieopvang en opvang bij studiedagen worden centraal op IKC Startpunt
georganiseerd.
Indien u hier gebruik van wilt maken kunt u dit via stichting Wijzer aanvragen: www.wijzer.nu
De tussenschoolse opvang wordt door de school geregeld.
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4. Zorg voor uw kind

Nieuwe leerlingen - Leerlingvolgsysteem - Voortgangsgesprekken - Speciale zorg - Passend
Onderwijs - Samenwerking met externen - Meldcode en Sisa - Medisch handelen - Privacy (AVG)

Nieuwe leerlingen
De kleuters die vier worden, mogen in de periode vlak voor hun vierde verjaardag een aantal dagdelen
komen wennen. Ouders en kind krijgen ruim een maand voor de verjaardag een bericht van ons. Met de
groepsleerkracht kunnen de ouders bespreken welke dagen voor het wennen in aanmerking komen.
Plaatsing geschiedt op basis van allerlei factoren die te maken hebben met de samenstelling van de
groep. Bij tweelingen hebben we uitvoerig overleg met de ouders over hun wensen en de mogelijkheden
voor de plaatsing.
Ouders vragen zich soms af vanaf welke leeftijd zij hun kind kunnen aanmelden op een school. Iedere
school kent haar eigen aanmeldingsprocedure. Maar voor alle scholen gelden de volgende algemene
regels:
 Al voordat een kind 3 jaar is kunnen ouders hun kind aanmelden bij de school. Let op, wanneer u al
gebruik maakt van de opvang moet u uw kind toch apart aanmelden bij de school.
 Aanmelden van kinderen gebeurt schriftelijk door middel van een aanmeldformulier. Dit formulier
vindt u op de website en is ook verkrijgbaar bij de administratie.
 Als de school een schriftelijke aanmelding ontvangt, stuurt zij een bevestiging van ontvangst naar de
ouders. Toelating van het kind dient binnen 6 weken na aanmelding een feit te zijn. In
uitzonderingssituaties kan deze periode verlengd worden tot 10 weken. Dit kan bijvoorbeeld als de
school nader onderzoek naar een aangemeld kind wil doen dat langer duurt dan 6 weken.
 Wanneer na 10 weken nog geen beslissing is genomen over de definitieve onderwijsplaats, is de
school verplicht het kind een tijdelijke plaats aan te bieden.
Als een leerling al op een andere basisschool zit en de overstap wil maken naar onze school, dan nemen
wij altijd contact op met de basisschool waar het kind staat ingeschreven. We vragen of de school bekend
is met de overstap en hoe een kind het doet op school. Op die manier weten we wat een kind wel en niet
16

kan en krijgen we een indruk van wat het kind nodig heeft. In principe zijn alle kinderen welkom bij ons op
school, tenzij we denken dat onze school niet de beste plek voor het kind is. Als dat zo is, zullen we
doorverwijzen naar één van de andere scholen in Maassluis. Wanneer er geen sprake is van verhuizing is
overstappen in principe alleen mogelijk bij de aanvang van een schooljaar.
Als de school de aanmelding niet omzet in een inschrijving, worden ouders schriftelijk op de hoogte
gesteld van de afwijzing, en van de reden voor de afwijzing. Wanneer de ouders het niet eens zijn met de
beslissing van de school, zal er overleg plaatsvinden tussen hen en de school. De school zal in zo’n overleg
aangeven welke andere school voor het kind is gevonden, en waarom die andere school beter aansluit bij
de onderwijsbehoeften van het kind. Op het moment dat ouders niet akkoord gaan met de andere school
die wordt voorgesteld, kunnen zij de afwijzing voor de school van hun voorkeur laten toetsen door een
geschillencommissie. De geschillencommissie toetst echter alleen als er overleg is geweest tussen ouders
en school én nadat er een andere school is gevonden voor het kind.
De school waar ouders hun kind als eerste aanmelden heeft zorgplicht. Deze school moet uiteindelijk
zorgen voor een passende plek zoals hierboven omschreven. De zorgplicht geldt niet als de school of de
groep waar het kind voor wordt aangemeld vol is.
Ook geldt de zorgplicht niet wanneer ouders de grondslag van de school weigeren te onderschrijven. Het
gaat hier niet alleen om de religieuze grondslag of levensbeschouwelijke identiteit van de school, maar
ook om de onderwijskundige grondslag.
Tenslotte is de zorgplicht niet van toepassing bij aanmelding bij instellingen voor cluster 1 (visuele
beperkingen) en cluster 2 (gehoor- en communicatieve beperkingen). Deze instellingen maken geen deel
uit van de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en hebben een eigen toelatingsprocedure.
Zie ook het kopje ‘Passend Onderwijs’.

Leerlingvolgsysteem
Op onze school werken we volgens het principe van ‘Handelingsgericht Werken’. Dit wil zeggen dat we in
een cyclus werken van ‘kijken naar kinderen’, ‘analyseren’ en ‘begrijpen wat we zien’. Vervolgens maken
we een groepsplan waarin de onderwijsbehoeften en de instructiebehoefte genoteerd worden. Dit
groepsplan voeren we uit in de klas. Ondertussen nemen we weer waar, stellen we bij en proberen we zo
goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van elk kind.
Onze school volgt aan de hand van een Leerlingvolgsysteem alle kinderen gedurende hun gehele
schoolloopbaan. Aan de hand van op vaste tijdstippen af te nemen, gestandaardiseerde, landelijke Citotoetsen stellen wij vast of een leerling zich in voldoende mate de leerstof eigen heeft gemaakt. Ook kijken
we hoe de ontwikkeling van de leerling zich verhoudt tot de rest van de groep en van de landelijke norm.
Hiermee willen wij sneller signaleren welke kinderen meer hulp nodig hebben dan andere kinderen.
In de kleutergroepen observeren we de kinderen aan de hand van de observatielijsten van KIJK en
houden we hun ontwikkeling bij. We nemen bij de kleuters alleen De Cito-toetsen van Midden groep 2
(M2) af.
We volgen alle kinderen in de school ook op sociaal-emotioneel gebied met het observatiesysteem van
‘Zien!’. De leerkrachten vullen hierbij observatielijsten in en in de groep 5, 6, 7 en 8 doen ook de kinderen
dat.
Deze gestandaardiseerde toetsen hebben wij ingepland in de toetskalender. De resultaten van alle
toetsen en vragenlijsten worden besproken in de groepsbespreking tussen leerkracht en intern
begeleider. In samenspraak worden eventuele maatregelen genomen. Met behulp van gerichte aandacht
binnen de groep proberen wij eventuele stagnatie of achterstand te verhelpen. Uiteraard houden we u
op de hoogte van de ontwikkelingen van uw kind.
Alle gegevens van de leerlingen bewaren wij in het leerling-dossier, tegenwoordig steeds meer digitaal. In
het dossier komen naast de toetsresultaten ook verslagen van externe deskundigen en bijvoorbeeld
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rapporten van een vorige school die worden aangeleverd. Gegevens van externe organisaties komen
altijd met toestemming van u in ons dossier en zullen ook altijd met u gedeeld worden door de externe
organisatie. Een externe organisatie kan door ons nooit ingezet worden zonder uw toestemming.
Vanaf schooljaar 2014-2015 is het nieuwe plaatsingsbeleid voor het voortgezet onderwijs van kracht. Het
basisschooladvies is hierin leidend. De landelijke Eindtoets wordt niet langer in februari maar in april
afgenomen.
De jaarlijkse tussentoetsen van Cito van de vakken rekenen en begrijpend lezen zijn leidend voor het
advies. Spelling en technisch lezen spelen hierbij een kleinere rol. Natuurlijk spelen ook de werkhouding,
de motivatie en de sociaal-emotionele ontwikkeling een rol bij de vorming van het advies voor het VO.
Eind groep 7 krijgen de leerlingen een voorlopig advies zodat ze zich kunnen oriënteren op het
vervolgonderwijs. In februari van groep 8 volgt een definitief schooladvies.
Ook als de kinderen van school zijn, worden ze nog gevolgd door middel van de schriftelijke rapportages
die wij binnenkrijgen. Met diverse middelbare scholen vindt bovendien jaarlijks rond december nog een
bespreking plaats over onze oud-leerlingen.
Indien uw kind naar een andere school gaat, omdat u bijvoorbeeld verhuist, sturen wij digitaal de
algemene onderwijskundige gegevens in de vorm van een Onderwijskundig Rapport op naar de nieuwe
school.

Voortgangsgesprekken
Wij kennen in onze school verschillende soorten gesprekken:
- Voor de herfstvakantie is er een moment waarin we toelichten hoe het jaar er uit komt te zien. In
2018-2019 doen we dat samen met de kinderen op 1 oktober 2018: Meat Eat and Great
- Aan het begin van het schooljaar vinden er startgesprekken plaats. Daarin praten we over de eerste 6
weken, de doelen voor de leerlingen in de komende periode en over het welzijn van het kind.
- Rondom de rapporten zijn er voortgangsgesprekken, waar gesproken wordt over de opbrengsten en
de te behalen doelen. Deze vinden plaats in februari en juli.
Tussentijdse gesprekken vinden veelal plaats zonder kind, op uw verzoek of op verzoek van de leerkracht.
Bijvoorbeeld omdat er sprake is van zorg, waarover we vrijuit willen spreken. Mochten er afspraken
gemaakt worden waarbij de aanwezigheid van het kind gewenst is, dan is dit uiteraard mogelijk.

Speciale zorg
Het zorgteam
De zorg voor leerlingen met problemen noemen wij de ‘interne zorg’. Het zorgteam geeft binnen onze
school sturing aan de interne zorg voor zowel de onder- als de bovenbouw.
De leerkrachten geven in de groep extra hulp aan de leerlingen die dat nodig hebben. De organisatie in de
groepen is zo ingericht dat de kinderen zelfstandig aan het werk kunnen gaan. De leerkracht heeft
hierdoor tijd om extra hulp te geven aan leerlingen die dat nodig hebben. Zo houden leerkrachten goed
zicht op de vorderingen van alle leerlingen.
Als blijkt dat een kind een aparte leerlijn moet gaan volgen om zijn/haar ontwikkeling zo goed mogelijk te
laten verlopen, wordt dit zorgvuldig met de ouders besproken. Deze leerlijn kan zowel hoger als lager zijn
dan de gemiddelde leerlijn in de groep. Wij stellen dan samen met de ouders een plan op welke leerlijn
het kind gaat volgen en welke consequenties dit heeft voor onder andere de uitstroom naar het VO. Dit
wordt met ouders besproken en zowel door de ouders als door de school ondertekend. We noemen dit
een ontwikkelingsperspectief (OPP).
De intern begeleider is het eerste aanspreekpunt voor de leerkrachten als zij een hulpvraag hebben over
de ontwikkeling van de kinderen of wanneer zij problemen binnen de groep signaleren. De intern
begeleider voert twee keer per jaar een groepsbespreking met de leerkrachten naar aanleiding van de
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opbrengsten van de Cito-toetsen. Naast deze interne zorg coördineert zij ook de eventuele verslaglegging
naar hulpverlenende instanties en onderhoudt zij de contacten binnen en buiten de school voor de extra
zorg voor alle kinderen. De gegevens rond de begeleiding zijn doorgaans vertrouwelijk van aard en
worden digitaal of, indien op papier, in een afgesloten dossierkast bewaard. U heeft als ouders altijd recht
op inzage in dit leerling-dossier. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directie. We geven van dit
dossier echter geen kopieën mee.
Naast de zorg voor het kind is er ook veel aandacht voor de leerkracht, die in de groep zoveel mogelijk
maatwerk wil leveren.
In sommige gevallen biedt de interne hulpverlening niet voldoende mogelijkheden. Dan proberen wij met
behulp van deskundigen van buiten de school de betrokken leerling met een eventueel aangepast
programma binnen onze school op te vangen en te begeleiden. Het kan ook voorkomen dat plaatsing op
een school voor speciaal (basis)onderwijs de beste oplossing is voor de leerling. Het
Samenwerkingsverband, Onderwijs dat Past, adviseert de intern begeleider en de leerkrachten hoe zij
onze leerlingen zo goed mogelijk kunnen begeleiden. Indien een observatie van een leerling door een
externe deskundige wenselijk is, wordt dit vooraf met de ouders besproken en met hun toestemming
aangevraagd.
In onze school bestaat ons zorgteam uit: Hanneke Adema (zorgcoördinator), Jamie Heindijk (intern
begeleider) en Debbie Huizinga (zorgondersteuner onderbouw). Zij sturen ook de onderwijsassistenten
aan voor extra ondersteuning bij diverse kinderen.
Gezinsspecialist
Onze gezinsspecialist is Marianne Barends van Minters. Zij wordt ingeschakeld als wij ons zorgen maken
over een kind, waarbij problemen spelen die op andere gebieden liggen dan het leren. Deze problemen
kunnen school- maar ook thuis gerelateerd zijn. Een gezinsspecialist ondersteunt bij problemen die
ouders/verzorgers/leerkrachten ervaren. Leerkrachten kunnen via de intern begeleider doorverwijzen
naar of zelf contact opnemen met de gezinsspecialist. Ook ouders/verzorgers kunnen aangeven een
gesprek te willen. Bijvoorbeeld als er vragen of zorgen zijn rondom de ontwikkeling, opvoeding en het
gedrag thuis of op school van hun kind. Voorbeelden van vragen zijn:
- Uw kind zit niet lekker in zijn vel, maar u weet niet waardoor.
- U heeft praktische problemen die ook invloed hebben op het welbevinden van uw kind en u weet
niet waar u hiervoor hulp kunt krijgen.
- U gaat scheiden en weet niet hoe hiermee om te gaan naar de kinderen.
- Er is iemand overleden in uw omgeving. Dit heeft veel invloed op het welbevinden en het gedrag
van uw kind. U weet niet hoe u hem/haar hierbij kan helpen.
- Uw kind kan druk zijn, niet luisteren, bedplassen, teruggetrokken zijn, slecht slapen, verdrietig
zijn, enzovoort. Dit kunnen tekenen zijn dat hij/zij spanningen ervaart waarvan u als ouder niet
weet waar het vandaan komt of wat u eraan kunt doen.
- Als u twijfelt of u met uw vraag op de goede plek bent, is dit al reden genoeg om een afspraak te
maken en de vraag te stellen.
De gezinsspecialist is er niet alleen voor grote problemen, maar ook voor kleine vragen en twijfels. U kunt
als ouder/opvoeder bij de gezinsspecialist terecht voor advies, ondersteuning, kortdurende hulpverlening
of een verwijzing naar een andere instelling. U kunt een afspraak met de gezinsspecialist maken via de
intern begeleider, de directie of direct via de schoolmaatschappelijk werker. Zie Hoofdstuk 10 voor de
contactgegevens.
Overdracht
Voor het begin van het nieuwe schooljaar draagt de leerkracht van het vorige schooljaar de leerlingen aan
de nieuwe leerkracht over. Dit noemen we een ‘warme overdracht’. Hierbij wordt gekeken welke
leerlingen een specifieke onderwijsbehoefte hebben, wat voor plannen er nog lopen van het voorgaande
jaar en wat de groep nodig heeft om de doelen van taal, rekenen en lezen te behalen. Gedurende het
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schooljaar wordt het groepsplan geëvalueerd. In februari volgt een tweede groepsbespreking naar
aanleiding van de Cito-toetsen en wordt een nieuw groepsplan opgesteld.

Passend Onderwijs
Vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen zorgplicht. In de praktijk betekent dit dat het schoolbestuur waar
het kind wordt aangemeld, verantwoordelijk is voor een geschikt onderwijsaanbod op de voor het kind
best passende school. Dit geldt ook als het kind een beperking heeft. De scholen krijgen hiervoor meer
beleidsruimte; zij worden in staat gesteld voor zorgleerlingen passend onderwijs te ontwikkelen.
Op iedere basisschool zijn er kinderen met stagnatie in de ontwikkeling. Zo ook op onze school. We willen
alle leerlingen, met of zonder problemen, zoveel mogelijk binnen de groep op onze eigen school
begeleiden. Om deze reden werken we samen met andere scholen en met externe deskundigen. We
hebben immers niet alle kennis zelf in huis. Om dit goed te organiseren, is het Samenwerkingsverband
opgericht. Binnen het Samenwerkingsverband werken basisscholen en externen samen aan verbetering
van de leerlingenzorg. Voor iedere leerling met specifieke onderwijsbehoeften is er een passende
oplossing te vinden. Scholen kunnen met hun hulpvraag een beroep doen op het bovenschools aanbod
van kinderpsychologen, onderwijskundigen en orthopedagogen.
Het zoeken naar de best passende oplossing en ondersteuning vindt in eerste instantie plaats op
schoolniveau in het eigen Ondersteuningsteam (OT). De ouders en de jeugdhulpverlening hebben een
belangrijke rol in dit team. De aanvragen van ondersteuning en het aanvragen van een onderwijsplek op
het speciaal onderwijs wordt gedaan op advies van het OT. U kunt ook de website van ons
samenwerkingsverband raadplegen: www.onderwijsdatpast.info
Ondersteuningsteam
Ongeveer 8 keer per jaar vindt er een vergadering van het Ondersteuningsteam (OT) plaats. Dit is een
overleg waarbij de intern begeleider, de gezinsspecialist, de directie, een externe deskundige en
eventueel de schoolverpleegkundige en leerkracht aanwezig zijn. In dit overleg wordt besproken hoe wij
kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte het beste kunnen helpen. Wordt uw kind in het overleg
besproken, dan neemt de interne begeleider contact met u op. U wordt uitgenodigd bij het overleg
aanwezig te zijn.
Ontwikkelingsperspectief
Er zijn kinderen op school, die op een bepaald vakgebied een achterstand hebben. Dit kan allerlei
oorzaken hebben, te denken valt aan bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie of een andere oorzaak. Voor deze
kinderen wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) gemaakt (een uitgebreid handelingsplan) waarin het
uitstroomniveau van het kind wordt benoemd. Dit ontwikkelingsperspectief wordt minimaal twee keer
per jaar geëvalueerd.
Doubleren en versnellen
Zodra een kind 4 is wordt het geplaatst in de startgroep. Als kinderen in de winter of het voorjaar jarig zijn
starten zij doorgaans het jaar daarna in groep 1. Kinderen die in oktober, november en december
geboren zijn, worden direct bij hun vierde verjaardag al geplaatst in groep 1. Deze ‘najaarskinderen’
worden nauwgezet geobserveerd door de leerkracht. Er wordt vervolgens per kind bekeken of de
ontwikkeling het schooljaar erna het beste kan worden voortgezet in groep 1 of groep 2.
Wanneer de leerresultaten en de ontwikkeling van een leerling tijdens de schoolloopbaan zover
achterblijven bij die van klasgenoten en waarbij gedacht wordt dat deze achterstand is in te halen, is het
voor een leerling in sommige gevallen goed om het leerjaar over te doen. Belangrijk is de ouders in deze
besluitvorming mee te nemen, om zo tot een gezamenlijk besluit te komen waar iedereen achter kan
staan. Uiteindelijk neemt de school de definitieve beslissing of een kind wel of niet overgaat. Na de
toetsperiode van januari/februari en het invullen van het eerste rapport wordt een eventuele doublure
uiterlijk met ouders besproken.
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Doubleren houdt niet automatisch in dat een kind de hele leerstof weer over moet doen. Er wordt
zorgvuldig besproken waar deze leerling in het doublure-jaar behoefte aan heeft.
Het kan voorkomen dat er twijfel bestaat over een doublure en dat we een leerling het voordeel van de
twijfel geven en het over laten gaan naar de volgende groep. De leerling wordt vanaf de start van het
nieuwe schooljaar nauwlettend gevolgd en tot de herfstvakantie wordt aangekeken hoe het gaat. Indien
het niet gaat, wordt de leerling teruggeplaatst naar de vorige groep. Een leerling terugplaatsen is
ingrijpend en zal in een zeldzaam geval plaatsvinden, altijd in goed overleg met ouders, maar ook hierin
beslist de school uiteindelijk.
Wanneer een leerling zich op meerdere gebieden veel sneller ontwikkelt dan leeftijdgenoten en het
verrijkingsaanbod in de klas niet meer toereikend is, kan overwogen worden de leerling te laten
versnellen naar een hogere groep. De sociaal-emotionele ontwikkeling laten we hierin het zwaarst mee
wegen. De ouders worden ook hier zo snel mogelijk bij betrokken om gezamenlijk tot de juiste beslissing
te komen. De leerling wordt eerst doorgetoetst om de voorsprong te kunnen bepalen en de
versnellingswenselijkheidslijst wordt ingevuld. Uiteindelijk neemt de school de eindbeslissing of een kind
versnelt of dat een andere oplossing beter lijkt.
Doubleren, terugplaatsen of versnellen gebeurt altijd in overleg met de leerkracht, intern begeleider,
directie en de ouders. Van doublure of versnellen is voornamelijk sprake als het kind sociaal-emotioneel
dreigt vast te lopen in de ontwikkeling als het in de oorspronkelijke groep blijft.
Zorgplan
Iedere school heeft in zijn zorgplan beschreven hoe de zorg aan kinderen is vormgegeven. U kunt dit
document opvragen bij de directie.

Samenwerking met externen
Logopedie
De Integrale Kindcentra werken samen met logopediepraktijk Klaver 4. De leerkracht of de ouder heeft
een signalerende rol. Wanneer de leerkracht afwijkingen in spraak- of taalontwikkeling signaleert waarbij
zij denkt dat logopedische hulp helpend kan zijn, zal zij dit met de intern begeleider en u bespreken. Dit
kan zijn op het gebied van uitspraak, slissen, stotteren, taalachterstand, mondmotoriek,
woordenschatontwikkeling, articulatieproblemen, en dergelijke. Wanneer het uw kind betreft, wordt dit
met u besproken en wordt u verwezen naar Klaver 4. De behandelmogelijkheden zijn binnen school of op
de praktijk van Klaver 4. Op de website van Klaver 4 staat uitgelegd hoe de vergoeding via uw
zorgverzekeraar verloopt: www.logopedieklaver4.nl
Diëtist
Voor vragen of informatie over voeding kunt u altijd een afspraak maken bij de diëtiste, Marjolein de Nie.
Op woensdagmiddag houdt zij spreekuur op de eerste etage van IKC Startpunt, aan het eind van de gang:
www.dietist-maassluis.nl
Motoriek
Ook de ontwikkeling van de motoriek wordt op school gevolgd. Een goede motorische ontwikkeling op
jonge leeftijd vormt de basis voor een goede ontwikkeling op latere leeftijd. De Integrale Kindcentra
hebben een samenwerking met praktijk voor kinderfysiotherapie Maassluis. Wanneer de leerkracht
verstoringen in de motorische ontwikkeling signaleert waarbij zij denkt dat fysiotherapie helpend kan zijn,
zal zij dit eerst met de intern begeleider en vervolgens met u bespreken. Verstoringen kunnen voorkomen
op het gebied van de grove of fijne motoriek, bewegingsonrust, problemen met zindelijkheid, spanning in
het lichaam en dergelijke. Wanneer het uw kind betreft, wordt dit met u besproken en wordt u verwezen
naar de praktijk voor fysiotherapie . De behandelmogelijkheden zijn binnen school of op de praktijk. Op
de website van kinderfysiotherapiepraktijk Maassluis staat uitgelegd hoe de vergoeding via uw
zorgverzekeraar verloopt: www.kinderfysiotherapiemaassluis.nl
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Vergoede dyslexiezorg
Kinderen met een dyslexieverklaring kunnen gebruik maken van ondersteuning die verleend wordt door
een externe instantie, gespecialiseerd in dyslexiezorg. Op de locatie Startpunt is een ruimte ter
beschikking waar de ondersteuning wordt gegeven. Voor ouders en kinderen is deze ruimte goed
bereikbaar en de kinderen missen zo weinig onderwijstijd.
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
De jeugdverpleegkundige en de 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.
Uitnodiging groep 2: meten, wegen en meer
Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen langs te komen voor een afspraak
op het CJG of op school. Bij de uitnodiging zitten twee vragenlijsten.
Tijdens de afspraak worden de ogen, de oren en de motoriek van uw kind onderzocht. Ook wordt uw
kind, in ondergoed, gemeten en gewogen. Aansluitend is er ruimte om met de jeugdarts in gesprek te
gaan. Voor dit gesprek gebruiken we de antwoorden van de ingevulde vragenlijsten. Heeft u vragen over
de opvoeding, thuis- of schoolsituatie of gezondheid van uw kind, dan kunt u ze stellen.
Het CJG werkt nauw samen met school. De leerkracht ziet uw kind dagelijks. Daarom bespreekt de
jeugdarts, met uw toestemming, vooraf met de leerkracht hoe het met uw kind gaat. Eventuele
bijzonderheden zal de jeugdarts met u bespreken.
Uitnodiging 9 jaar: vaccinaties
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het een uitnodiging voor twee vaccinaties: de DTP-prik tegen
difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. U ontvangt hierover vooraf
een brief via het RIVM.
Uitnodiging groep 7: meten, wegen en meer
Ook in groep 7 krijgen u en uw kind een uitnodiging voor een afspraak op school of op het CJG. U heeft
dan een gesprek met de jeugdverpleegkundige. Omdat er in deze periode veel gebeurt, hebben
ouders/verzorgers vaak vragen, bijvoorbeeld over de beginnende puberteit, de emotionele ontwikkeling,
de omgang met sociale media enz. Deze vragen kunt u stellen aan de jeugdverpleegkundige. Ook wordt
uw kind, in ondergoed, gemeten en gewogen.
Vóór de afspraak vragen we u thuis een digitale vragenlijst in te vullen, de SDQ-vragenlijst. Deze kunt u
anoniem invullen. U kunt de antwoorden meenemen naar de afspraak en bespreken met de
jeugdverpleegkundige.
Komt de jeugdverpleegkundige naar de school van uw kind en kunt u niet aanwezig zijn? Dan wordt uw
kind alleen gewogen en gemeten. Uw kind mag hierbij de kleding aan laten. De resultaten krijgt uw kind
mee naar huis in een brief van de jeugdverpleegkundige.
Ook voor de afspraak in groep 7 werkt het CJG nauw samen met de school. De leerkracht ziet uw kind
dagelijks. Daarom bespreekt de jeugdverpleegkundige, met uw toestemming, vooraf met de leerkracht
hoe het met uw kind gaat. Eventuele bijzonderheden zal de jeugdverpleegkundige met u bespreken.
Schoolziekteverzuim
Samen met school wil het CJG meer aandacht geven aan kinderen die door ziekte niet naar school kunnen
komen. Lang of vaak ziek zijn kan gevolgen hebben voor de schoolprestaties en daardoor ook voor het
welzijn en de gezondheid van uw kind. Uw kind wordt dan, met medeweten van u, door de school
aangemeld bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van het CJG.
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Zorgteam op school
Het zorgteam bestaat uit verschillende deskundigen die met elkaar overleggen en verbonden zijn aan de
school. Afhankelijk van de vraag kan school de jeugdverpleegkundige van het CJG uitnodigen om deel te
nemen aan het zorgteam. Hiervan wordt u altijd op de hoogte gebracht.
De jeugdverpleegkundige op school
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 de school van uw kind verbonden is:
Carla Luimes T: 010 – 5931111
E: c.luimes@cjgrijnmond.nl
Alles over gezond en veilig opgroeien
Het CJG is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met
vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Er werken jeugdartsen,
jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om samen met u gezond
en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken. Als u dat wil, bieden zij u en uw kind (van 9 maanden
tot 18 jaar) ook advies en ondersteuning.
Ga voor meer informatie over het CJG, privacy of voor opvoedinformatie naar de website
www.cjgmaassluis.nl.
Het Centrum Voor Jeugd en Gezin is gevestigd op de eerste verdieping van IKC Startpunt.

Meldcode en Sisa
Meldcode huiselijk geweld.
Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld
en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling (www.huiselijkgeweld.nl).
SISA signaleringssysteem
SISA is een afkorting voor Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak.
Het SISA signaleringssysteem zorgt er voor dat kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar in de Stadsregio
Rotterdam, die hulp nodig hebben, worden gemeld in het computersysteem.
Soms ondervindt een kind problemen tijdens het opgroeien. Om het kind en zijn of haar ouders daarbij te
helpen kan het gebeuren dat er meerdere instanties tegelijk hulp bieden. Dan is het belangrijk dat de
hulpverleners dat van elkaar weten. Zo kunnen organisaties samen ervoor zorgen dat de ouders of
verzorgers de juiste begeleiding en hulp krijgen. Hierdoor kan hun samenwerking met elkaar beter
verlopen zodat ze de juiste resultaten behalen.
Het SISA signaleringssysteem houdt alleen bij of meerdere instanties hulp bieden aan hetzelfde kind.
Wat betekent SISA voor ouders?
Voor ouders of verzorgers verandert er helemaal niets, zij blijven gewoon contact houden met de
instantie(s) waar zij bekend zijn. SISA zorgt er alleen voor dat die instanties beter met elkaar gaan
samenwerken zodat men verzekerd is van de beste hulp. Belangrijk om te weten is dat in SISA alleen
wordt opgenomen dat het kind bekend is bij een organisatie, maar niet waarom. In het systeem zijn
daarom alleen naam, geboortedatum en geslacht bekend. Het geeft een signaal van de organisatie die
heeft gemeld. Wilt u weten welke diensten en organisaties op dit moment signalen leveren aan SISA? Kijk
dan op www.sisa.rotterdam.nl

Medisch handelen
Veel medewerkers op IKC het Startpunt en IKC Panta rhei hebben de cursus kinder-ehbo en/of BHV
gevolgd. Deze worden jaarlijks herhaald.
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Leraren worden op school regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met
eenvoudige middelen te verhelpen is zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een
insectenbeet. Ook krijgt de school steeds vaker het verzoek van ouders om hun kinderen de door een arts
voorgeschreven medicijnen toe te dienen. Een enkele keer wordt werkelijk medisch handelen van leraren
gevraagd zoals het geven van een pil, hoestdrank of een pufje. Leerkrachten begeven zich hiermee op
een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn.
Met het oog op de gezondheid van kinderen is het van groot belang dat zij in dergelijke situaties
zorgvuldig handelen. Zij moeten hiervoor over de vereiste bekwaamheid beschikken.
Leerkrachten en schoolleiding moeten zich realiseren dat wanneer zij fouten maken of zich vergissen, zij
voor deze handelingen aansprakelijk gesteld kunnen worden.
De drie te onderscheiden situaties zijn:
1. Het kind wordt ziek op school
2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek
3. Medische handelingen/voorbehouden en risicovolle handelingen
De eerste situatie laat de school en de leerkracht geen keus. De leerling wordt ziek of krijgt een ongeluk
en de leerkracht moet direct bepalen hoe hij moet handelen. Er wordt contact opgenomen met de
ouders om te overleggen. Een ziek kind moet immers naar huis.
Bij de tweede en de derde situatie kan de school kiezen of zij wel of geen medewerking verleent aan het
geven van medicijnen of het uitvoeren van een medische handeling. Voor de individuele leerkracht geldt
dat hij mag weigeren handelingen uit te voeren waarvoor hij zich niet bekwaam acht. In noodgevallen
dient er uiteraard wel snel actie ondernomen te worden.
Bij het verstrekken van medicijnen vragen we u een medicijnverklaring te ondertekenen. Deze is
verkrijgbaar op school. Medicijnen staan op school niet binnen handbereik van kinderen.
Regelmatig overleg tussen ouders en leerkracht is belangrijk.
In het geval van chronisch medische situaties, zoals kinderen met diabetes, een heftige allergie waarbij
een EPI-pen gebruikt zou kunnen worden of epilepsie, bespreken wij de casus heel erg goed door met de
ouders. Om de zorg vervolgens zorgvuldig uit te zetten wordt deze besproken met het team rondom het
kind. De MR wordt ook hierin geraadpleegd omdat wij het belangrijk vinden de juiste handelingen te
verrichten in vaak levensbedreigende situaties en elkaars raad en steun hierin te krijgen.

Privacy (AVG)
De gegevens die door de ouders/verzorgers aan de school verstrekt worden en de resultaten van testen
en toetsen van de leerlingen worden door de school gebruikt om twee redenen:
- Schooladministratieve redenen: De school is verplicht om een leerlingadministratie te voeren.
Deze gegevensverzameling valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
- Leerlingbegeleiding: De door de leerling behaalde resultaten spelen een belangrijke rol bij het
begeleiden van de leerlingen. Ook deze administratie valt onder de Wet Bescherming
Persoonsgegevens.
Gegevens van kinderen worden door school niet gedeeld met andere ouders.
Bij inschrijving kunt u aangeven of wij op de website gebruik mogen maken van beeldmateriaal van uw
kind. Wanneer er een bijzonder project is, zoals de jaarkalender, dan zullen we daar extra over
informeren en ouders de gelegenheid geven aan te geven wanneer zij dit liever niet willen.
In de bijlage vindt u meer informatie over de wet AVG.
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5. Het team van IKC Startpunt en IKC Panta rhei

Samenstelling van het team - Stagiaires - Vervanging - Nascholing - Externe partners

Samenstelling van het (onderwijs)team
Locatie IKC Startpunt
Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 1/2c
Groep 3a
Groep 3b
Groep 4a
Groep 5a
Groep 5/6b
Groep 6a
Groep 7a
Groep 7/8b
Groep 8a

Ineke Henderson en Debbie Huizinga
Ingeborg van Weelie
Annette Collignon en Petra van Leeuwen
Mirjam van der Meijs
Patrick Heuchemer
Stella van der Zelm en Saskia van Kuijen
Kees van Bergenhenegouwen en Mariska Romijn
Claudia Rodrigo en Joey Kraan
Isabella Polimeno
Simone Noordzij en Ingrid Keizer
Ilonka Hoogenbosch en Rob Hoogerwerf
Merel Degeling en Jamie Heindijk

Locatie IKC Panta rhei
Groep 1/2d
Groep 1/2e
Groep 3d
Groep 4d
Groep 5d
Groep 6/7d
Groep 7/8d

Barbara Simons en Berrie van der Zanden
Marjolein Breugom
Silvia de Korte en Marianne Lucas
Madeleine Kleinjan en Saskia van Kuijen
Roxanne Nelemans en Marjo de Man
vacature (start: Silvana Herben en Hanneke Adema)
Gert-Jan Dekker
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Managementteam
Directeur
Dagelijkse gang van zaken Panta rhei
Dagelijkse gang van zaken Startpunt
Midden-/bovenbouwcoördinator
Onderbouwcoördinator

Zorgteam
Zorgcoördinator
Interne Begeleider
Zorgondersteuner
Ondersteuning
Onderwijsassistenten

Administratie
Gym
Conciërge/Vrijwilligers

Juliët van der Lugt
Silvana Herben (Adjunct- directeur)
Joey Kraan (Bouwcoördinator)
Claudio Rodrigo
Petra van Leeuwen (Startpunt) en
Marjolein Breugom (Panta rhei)

Hanneke Adema
Jamie Heindijk
Debbie Huizinga

Urma Dekkers
Carla Pfaff
Bianca Hagestijn
Myranda Janssen
Startpunt: Janneke Paardekoper en Pim van Kan
Panta rhei: Benjamin Bedd en Pauline van der Mark
Startpunt: Emine, Amira en Marcel
Panta rhei: Ron van Zanten (ochtenden)

Stagiaires
Het is belangrijk het lesgeven in de praktijk te leren. In onze scholen hebben wij plek voor verschillende
stagiaires. Wij hebben regelmatig afstuderende toekomstige collega’s in de school die aan hun laatste
stage beginnen: Leerkracht in Opleiding. Zij draaien dan zelfstandig de groep, waarbij de
eindverantwoordelijkheid altijd bij de begeleidende leerkracht ligt. Die leerkracht helpt plannen,
evalueren en neemt wekelijks de leermomenten door. Deze studenten zijn volwaardige collega’s die
meedraaien in het team. Zij zullen ook gesprekken met ouders voeren, veelal samen met de leerkracht.
Het geeft de leerkracht de mogelijkheid kinderen extra te begeleiden of om collega’s te coachen.
Er kunnen nog andere stagiaires in de school zijn, zoals beginnende of al meer ervaren PABO studenten,
onderwijsassistenten en klassenassistenten (MBO niveau). Regelmatig zijn er ook oud-leerlingen die een
‘snuffelstage’ aanvragen vanuit het middelbaar onderwijs.

Vervanging
Als een leerkracht zich ziek meldt, zal direct naar vervanging worden gezocht. Dit kan een interne
oplossing zijn of een externe zoals vervanging. Is er echt niemand beschikbaar, dan wordt intern gezocht
naar een andere mogelijkheid, zoals het verdelen van de kinderen over de andere groepen. Thuislaten
van een groep gebeurt alleen wanneer er echt geen andere oplossing meer mogelijk is. Ouders worden
daarvan per mail op de hoogte gebracht. Kinderen worden nooit onverwacht naar huis gestuurd. De
school blijft opvang bieden aan kinderen die echt niet thuis kunnen blijven.

Nascholing
Onder de verzamelnaam ‘scholing’ vallen een opleiding, cursus, nascholing of bijscholing. Het doel is het
bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs.
Leerkrachten kunnen individuele scholing volgen, voor hun eigen ontwikkeling of op verzoek van de
school.
Elk jaar hebben we ook teamscholing. In schooljaar 2018-2019 staan Groepsvorming, Coöperatief Leren,
Kleuterplein en Begrijpend Lezen op het programma.
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Externe partners
Gym
Onze gymlessen worden verzorgd door vakdocenten lichamelijke opvoeding via Vlaardingen in Beweging,
Welzijn E25. We gymmen in de nabije omgeving van de school of in het schoolgebouw.
Zwemles
Zwemles wordt verzorgd door de gemeente Maassluis; we zwemmen met de groepen 5 en 6 in Dolfijn.
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6. Samenwerking met de ouders

Samen met de ouders - Communicatie - Oudervereniging en ouderbijdrage Medezeggenschapsraad - Klachtenprocedure - Verlof en verzuim - Schorsen en verwijderen Schoolverzekering

Samen met de ouders
Een goed contact met de ouders is voor ons een voorwaarde van succes. Wij stellen het zeer op prijs als u
ons op de hoogte houdt van het wel en wee van uw kind. Een goede samenwerking bevordert het
welbevinden van het kind.
Wij willen dat u zich welkom en gehoord voelt. U kunt altijd een afspraak maken met de leerkracht van
uw kind als u een probleem heeft. U kunt terecht na schooltijd vanaf 14.45 uur.
Ook een eventuele afspraak met de directie is mogelijk. Bel, mail of loop even binnen om een afspraak te
maken. De directie is aanwezig op de verschillende locaties. U kunt een afspraak maken door een mail te
sturen naar j.vanderlugt@wijzer.nu, graag met vermelding van het onderwerp. In de ochtend even
binnenlopen voor het maken van een afspraak is ook altijd mogelijk.

Communicatie
Website
De website is vooral bedoeld voor nieuwe ouders, om inzicht te krijgen in onze opvang en onze school.
Daar zal dus ook informatie op staan die basaal is en slechts jaarlijks zal veranderen. Daarnaast zullen er
enkele nieuwsberichten op staan, vooral waar het gaat om schoolaangelegenheden. De website is ook
voor onze huidige ouders om informatie te vinden. Het adres van de website van IKC Startpunt is:
www.ikcstartpunt.nl en van IKC Panta rhei: www.ikcpantarhei.nl.
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Mailen
Mailen gebeurt voornamelijk bij formele berichten, vanuit ons administratiesysteem Parnassys. Als het
een groepsmededeling is komt deze meestal van de leerkracht. Gaat het om een schoolmededeling of
een wijziging van eerder gemaakte afspraken, dan komt deze vanuit de directie.
App
In schooljaar 2018-2019 starten we met een app, deze is vooral bedoeld voor ouders die nu kinderen op
onze school hebben. Hier communiceren we groepsberichten en nieuws. Ook kunnen de gesprekken met
ouders daar gepland worden.
Nieuwsbrief
Vanuit de directie ontvangt u 3 à 4 maal per jaar een inhoudelijke nieuwsbrief met zaken over het beleid
van de school.

Nederlandse Taal
Voor sommige kinderen is de Nederlandse Taal niet de moedertaal. Indien noodzakelijk is er vanuit onze
school een tussenplaatsing in de Taalklas van het COM. Hier werken wij nauw mee samen.
Alle medewerkers spreken Nederlands met de kinderen. Wanneer er een taalbarrière is tussen de ouder
en de school zetten beide partijen zich in om elkaar begrijpen. We kunnen terugvallen op een
gemeenschappelijke taal (Engels) of een tolk. Elkaar goed begrijpen is noodzakelijk!

Ouderraad
Startpunt en Panta rhei hebben ieder een eigen Ouderraad. Veel schoolactiviteiten en festiviteiten
zouden niet mogelijk zijn zonder de hulp van beide ouderraden.
De taak van de ouderraad is:
 Het bevorderen van de bloei van de school.
 Samen met het team allerlei festiviteiten organiseren zoals: Sinterklaas, Kerst, Pasen, de
werkweek, de schoolreis et cetera.
 Het verzorgen van thee en koffie op de rapport- en ouderavonden en helpen bij diverse
activiteiten binnen en buiten de school.
De taakverdeling binnen de ouderraad is als volgt:
 De penningmeester beheert de gelden van de vrijwillige bijdrage, de schoolreis, de werkweek en
het spaarfonds.
 De secretaris en penningmeester doen 1 maal per jaar schriftelijk verslag van de werkzaamheden
en financiële verantwoording.
Hiernaast zijn er heel veel hulpouders die allerlei activiteiten op school begeleiden zoals de bibliotheek,
creatieve middagen, sportdagen, schoolreizen, museumbezoek en nog veel meer.
Wij zijn heel blij met onze hulpouders!
De vrijwillige ouderbijdrage en het spaarfonds
Ieder jaar wordt er door onze Ouderraad uitgelegd wat er het afgelopen jaar is uitgegeven en waaraan.
Deze financiële verantwoording kunt u vinden op onze website onder het kopje OV.
De ouderbijdrage bestaat uit twee delen: het ene deel is de bijdrage voor de schoolreis, het andere deel
is de ouderbijdrage waarvan wij alle activiteiten betalen zoals kerst, paasontbijt, Sinterklaascadeautjes,
museumdag, activiteiten bij de koningspelen, sportdagen en nog veel meer.
De ouderbijdrage is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Zonder deze ouderbijdrage is het voor ons niet
mogelijk bovengenoemde activiteiten voor uw kind te organiseren.
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Als de ouderbijdrage door onvoorziene omstandigheden niet betaald kan worden, verzoeken wij u
hiervoor zo snel mogelijk contact op te nemen met de directeur.
U kunt de ouderbijdrage en het spaarfonds overmaken op de rekening van de ouderraad. U wordt
hierover door middel van een brief vooraf geïnformeerd door de penningmeester.
Het spaarfonds
Uw vrijwillige bijdrage aan het spaarfonds kunt u zelf bepalen. Dit fonds wordt aangewend voor diverse
zaken ten behoeve van de scholen. De verantwoording van de gelden vindt jaarlijks plaats.

Medezeggenschapsraad
Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten,
directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de
medezeggenschapsraad (MR) aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt
u dat via de medezeggenschapsraad aankaarten. De vergaderingen van de MR zijn, tenzij anders vermeld,
openbaar. De taken en bevoegdheden van de MR zijn nauwkeurig beschreven in het reglement van de
MR. De leden van de Medezeggenschapsraad worden voor een periode van drie jaar gekozen. Na afloop
van deze periode kunnen zij zich herkiesbaar stellen.
De school is in het bezit van een reglement betreffende de MR dat in 2008 is vastgesteld.
De MR heeft over een groot aantal zaken in de school advies- of instemmingsrecht.
Hierbij kunt u denken aan:
- Verandering van de grondslag of doelstellingen van de school
- Vaststelling of wijziging van de schoolgids
- Aanstelling of ontslag van de schoolleiding
- Vaststelling of wijziging van het formatieplan
De jaarplanning en de meest recente actie- en besluitenlijst staan op de website.
Daarnaast kan de MR van haar recht gebruik maken om, gevraagd of ongevraagd, te adviseren,
voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan directie en bestuur.
In de MR worden ouders en team vertegenwoordigd door:
Startpunt: Mirjam Rietdijk (Daniel, groep 5/6b), Marcel Klem (Sanne, groep 7/8b en Yfke, groep 5a),
Susanne Boeckx (Lynn, groep 3b)
Panta Rhei: Peter Gerritsen (Mea, groep 6/7d en Sil, groep 7/8d), Jeroen Nakken (Joeri, groep 7/8d)
Leerkrachten: Debbie Huizinga, Mariska Romijn, Marjolein Breugom, Simone Koffeman en Silvia de Korte
Verder heeft ons bestuur een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Er is voor onze school
op het moment van schrijven een vacature voor de GMR in verband met het vertrek van een leerkracht.

Klachtenregeling
Problemen zijn er om in een vroeg stadium herkend en onderkend te worden. Nog even de kat uit de
boom kijken draagt niet altijd bij aan een snelle oplossing. U kunt er maar beter op tijd over beginnen. Als
er klachten over (het gedrag van) de leerkrachten zijn, verwachten wij dat u het eerst samen met de
leerkracht probeert op te lossen. Als u er samen niet uit komt, dan kan er een gesprek met u, de
leerkracht en een lid van de directie van de school volgen.
Een ouder heeft ook de mogelijkheid met de klacht naar de contactpersoon van de school te gaan.
Op onze school is dat voor locatie Panta rhei Madeleine Kleinjan (m.kleinjan@wijzer.nu) en voor locatie
Startpunt Stella van Zelm (s.vanzelm@wijzer.nu)
De contactpersoon luistert naar de klacht en doet suggesties om de klacht op te lossen of brengt de
partijen bij elkaar om er over te praten.
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Indien u vindt dat de school uw klacht niet serieus neemt, of niet goed oplost, kunt u contact opnemen
met het bestuur van de stichting.
Het College van Bestuur is bereikbaar via het bestuurssecretariaat (010 5910581).
Blijft u van mening dat de klacht niet goed is opgelost dan kunt u contact opnemen met de externe
vertrouwenspersoon van de stichting, mevr. L. Scheurkogel, bereikbaar via de GGD Nieuwe Waterweg
Noord, telefoonnummer 010 4358222.
Als u vindt dat uw klacht niet naar tevredenheid is behandeld, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de
landelijke klachtencommissie, Stichting Onderwijsgeschillen, Zwarte Woud 2, Postbus 85191, 3508 AD,
Utrecht, 030 2809590.
In het kort:
Stap 1: u probeert de klacht op school op te lossen met de leerkracht en/of de directie.
Stap 2: u schakelt de contactpersoon van de school in.
Stap 3: u dient uw klacht in bij het bestuur van de Stichting.
Stap 4: u dient uw klacht in bij de externe vertrouwenspersoon van de Stichting.
Stap 5: u dient uw klacht in bij de landelijke klachtencommissie.
Tenslotte, ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen
de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de
school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:
 seksuele intimidatie en seksueel misbruik (zedenmisdrijven)
 psychisch en fysiek geweld
 discriminatie en radicalisering
Meldingen die binnen deze bovengenoemde categorieën vallen, kunnen voorgelegd worden aan de
vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren. Uw melding wordt
geregistreerd in een vertrouwelijk dossier van de vertrouwensinspecteur. Zo nodig kan de
vertrouwensinspecteur ook adviseren in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen
van aangifte. In het geval dat er een vermoeden is van seksueel misbruik (zedenmisdrijf) dan geldt in een
aantal gevallen de meld-, overleg- en aangifteplicht.
De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het
nummer: 0900 111 3 111.

Verlof en verzuim
Afwezig door ziekte of anders
Als een kind ziek is, verwachten wij dat de ouders dit voor half 9 telefonisch of via de schoolapp
doorgeven aan school. Het doorgeven via broertjes of zusjes is voor ons niet voldoende.
Bezoekjes aan tandarts, orthodontist en dokter graag zoveel mogelijk buiten schooltijd plannen.
Wanneer kinderen veelvuldig verzuimen, om welke reden dan ook, wordt contact opgenomen met de
ouders. Wanneer het verzuim blijft, om welke reden dan ook, wordt ook Leerplicht betrokken.
Te laat
Wanneer kinderen te laat binnenkomen, kunnen we niet prettig opstarten met de lessen. Wanneer er
sprake is van veel te laat komen (meer dan 3 keer) dan wordt u daarop aangesproken. Na herhaling volgt
een gesprek met de directie. Te laat komen valt onder verzuim van de leerplichtregeling.
Verlof aanvragen
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Kinderen van 5 jaar zijn leerplichtig. Het is de verantwoordelijkheid van ouders dat het kind naar school
gaat. Een leerling kan niet zomaar van school wegblijven. Ook bij kinderen van 4 jaar is het wenselijk met
de school te overleggen of uw kind thuis kan blijven.
Voor extra verlof buiten de schoolvakanties heeft u altijd toestemming van de directie nodig. De directie
bekijkt of uw aanvraag valt binnen de regels die Leerplicht heeft opgesteld. Er zijn slechts enkele gevallen
waarbij het is toegestaan om vrij te krijgen. Er zijn altijd bewijsstukken nodig die passen bij de reden van
verlof. De formulieren voor het aanvragen van verlof staan op de website of te verkrijgen bij de directie.
Verlof dient u ruim voor de gewenste verlofdag aan te vragen (6 weken).
Wanneer u het bindende advies van de directie niet opvolgt of wanneer kinderen onrechtmatig van
school wegblijven zijn wij verplicht melding te doen bij Leerplicht.

Schorsen en Verwijderen
Indien er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch en/of
lichamelijk letsel aan derden is toegebracht, zullen maatregelen getroffen moeten worden. Er
kunnen 3 vormen van maatregelen getroffen worden: Time-out, schorsing of verwijdering. Het protocol
schorsen en verwijderen is verkrijgbaar bij de directie

Schoolverzekering
Op school hebben we een collectieve ongevallenverzekering. Daarmee zijn personeelsleden,
bestuursleden, vrijwilligers (incl. ouderparticipanten), leerlingen en stagiaires van andere scholen
verzekerd. De verzekering geldt in gebouwen en/of op de terreinen van de school. De verzekering is geen
vervanging voor uw eigen (WA) verzekering.
Meerdere kinderen op school dragen een horloge of sieraden of brengen andere waardevolle zaken mee
naar school (bv. mobiele telefoons). Dit gebeurt ten volle voor eigen risico.
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7. Ontwikkeling van de school

Beleidsplannen - Verbetering van het onderwijs - Relatie school en omgeving - Leerlingenraad

Beleidsplannen
Jaarlijks stelt de directie met het team een jaarplan op voor de organisatie. Een jaarplan is een onderdeel
van het Schoolplan 2016-2019, wat weer een onderdeel is van het bestuurlijke Strategisch Beleidsplan. Al
deze documenten zijn verkrijgbaar via de directie.
Er vindt een jaarlijkse verantwoording plaats aan het bestuur.

Verbetering van het onderwijs
Op onze school zijn we constant bezig met het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Dit doen
we door middel van het werken met goede methoden, scholing van de leerkrachten, resultaatgericht
werken en het evalueren van behaalde resultaten. Binnen ons bestuur Wijzer in Opvang & Onderwijs
wordt de kwaliteit van de scholen systematisch onderzocht. Er worden hiertoe, volgens een vaststaande
cyclus, een ouder-, leerling en een leerkrachttevredenheidspeiling gehouden.
De gegevens die hieruit voortvloeien, worden geanalyseerd en gebruikt om de kwaliteit van de school op
diverse onderdelen aan te pakken en te verbeteren.
Hoe ziet het bestuur toe op de kwaliteit van de scholen? Voor de Inspectie van het Onderwijs is het
bestuur verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar scholen. Het bestuur van Wijzer in Opvang &
Onderwijs neemt deze verantwoordelijkheid zeer serieus. Namens het bestuur is de directeur van de
school verantwoordelijk voor het onderwijskundig beleid en de te leveren kwaliteit. Het bestuur houdt
toezicht op de kwaliteit door:
• Het stellen van eisen aan de beleidsplannen;
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• Het stellen van doelen met betrekking tot de te verwachten opbrengsten;
• Het afleggen van schoolbezoeken;
• Het afleggen van klassenbezoeken;
• Het monitoren van de resultaten op school- en bestuursniveau;
• Het voeren van managementgesprekken met alle directeuren;
• Het voeren van functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken met de directeuren;
• Het sturen op deskundigheidsbevordering van directeuren en individuele leerkrachten.
We maken regelmatig gebruik van externen om ons van de juiste kennis te voorzien. Dit schooljaar zetten
we onder andere de expertise in van Kees van Overveld (gedragsspecialist), het CED (voor Begrijpend
lezen en Kleuterplein) en Semko (voor Coöperatief leren)
Goede methoden
Op onze school geven we les met moderne lesmethoden. Uit onderzoek en door resultaten op andere
scholen hebben deze methoden bewezen dat kinderen er goede resultaten mee behalen. We letten er bij
de aanschaf van de methoden op dat ze voldoen aan de kerndoelen, dat er voldoende oefenstof in zit
voor alle kinderen en dat ze aantrekkelijk zijn in het gebruik.
Goede leerkrachten
Nog belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de leerkrachten die er werken. De
medewerkers besteden veel tijd aan training en nascholing, begeleiding en coaching. Dit is een continu
proces.
Resultaat gericht werken
De school stelt zich ieder jaar doelen om de resultaten van onze school op het niveau te hebben dat bij
onze leerlingen past. Na iedere toetsronde in januari en juni bekijken wij of we onze doelen behaald
hebben op leerling-, groeps- en schoolniveau. Door een constant proces van evalueren en plannen
maken, werken wij aan het verhogen van het niveau.
Kwaliteitsverbetering door inspectiebezoek
Iedere school in Nederland wordt met regelmaat bezocht door de onderwijsinspectie.
Zo ook onze school. Het inspectierapport is te lezen op www.onderwijsinspectie.nl.
Het meest recente bezoek was dat in november 2017. Er is een basisarrangement toegekend.

Relatie school en omgeving
Diverse instanties hebben kwaliteiten in huis die wij niet of nog niet hebben. Wij werken nauw samen
met de gemeente Maassluis om optimaal gebruik te maken van diverse faciliteiten in en rond Maassluis.

Leerlingraad
Om als school de juiste zaken te ontwikkelen is het nodig ook in gesprek te blijven met, last but not least,
de kinderen. In oktober worden er weer verkiezingen gehouden in de groepen 5 voor de nieuwe
leerlingenraad-leden van groep 5. De zittende leden gaan vol enthousiasme door. Zij vertegenwoordigen
de groepen en gaan zeker 4x per jaar in gesprek met elkaar om te kijken wat er nog te verbeteren valt en
welke mogelijkheden er daartoe zijn. Zij vergaderen met een van de leerkrachten (op Startpunt), een
ouder (op Panta rhei) en indien nodig met de directie.
Ook zijn onze scholen vertegenwoordigd in de Kinderraad van Maassluis.
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8. Resultaten

Analyse van de opbrengsten - Tevredenheidsonderzoeken - Uitstroom groep 8 - Inspectie van het
Onderwijs - Veiligheid

Analyse van de opbrengsten
Twee keer per jaar worden Cito-toetsen afgenomen. Deze toetsen zijn landelijk genormeerd zodat ze met
elkaar vergeleken kunnen worden. In januari en juni nemen we deze toetsen af in de groepen 3 tot en
met 8. Het betreft de vakgebieden Rekenen en Wiskunde, Begrijpend Lezen, Technisch Lezen en Spelling.
In groep 2 nemen we alleen in januari Cito-toetsen af, Rekenen en Taal voor Kleuters
Elke periode krijgen ouders en kinderen een nieuw overzicht, aangevuld met de laatste gegevens, vanaf
groep 5 in een grafiek.
Deze Cito-toetsen meten de beheersing van de tot dan toe aangeboden leerstof. Ze doen hierbij vooral
een beroep op het langetermijngeheugen en op het inzicht van de leerling. De vraagstelling kan ook
afwijken van de manier waarop uw kind het heeft aangeboden gekregen in de lessen.
Toetsuitslagen van het leerlingvolgsysteem vormen op de langere termijn een belangrijke indicatie voor
de mogelijkheid tot leren van een kind en worden daarom meegenomen in het advies voor het
voortgezet onderwijs.
Na de afname bespreken directie en intern begeleiders de opbrengsten op school- en groepsniveau.
Intern begeleiders en leerkrachten bespreken dit ook op groeps- en leerlingniveau in de
groepsbespreking. Daarna worden de groepsplannen voor de nieuwe periode aangepast, zodat we
onderwijs kunnen bieden op maat.
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De observatielijsten voor de sociaal-emotionele ontwikkeling worden 2 maal per jaar ingevuld. Ook de
kinderen van groep 5 - 8 vullen deze in. Daarna wordt gekeken op welke gebieden groei noodzakelijk is
per groep of per kind en bespreken we met elkaar hoe we deze groei gaan bevorderen.
Jaarlijks stellen we vast welke vakgebieden onder de loep genomen worden. In schooljaar 2018-2019 is
dat Begrijpend Lezen en in 2019-2020 is dat Rekenen en Wiskunde. In sommige gevallen hebben wij een
hogere ambitie dan de landelijke norm. Immers, als de groep al hoog scoort, nemen we niet opeens
genoegen met een lagere norm.
Daarom kijken we niet alleen naar de norm, maar vooral naar de leerwinst, dus naar de groei.
Zo kan het dus zijn dat een kind dat voldoende scoort toch extra aandacht krijgt omdat het onvoldoende
vooruitgaat. En ook: een kind dat lager scoort, maar met voldoende groei, laten we ontwikkelen op zijn
eigen niveau.

Tevredenheidsonderzoeken
Elke twee jaar nemen we tevredenheidsonderzoeken af, op leerling-, ouder- en personeelsniveau. We
gebruiken daarvoor de vragenlijst van WMKPO. Een samenvatting van de meest recente afname vindt u
op de website. De volgende afname is in het najaar van 2019.
Om de sociale kaart van de groepen in beeld te brengen vullen kinderen elk jaar in oktober en maart de
KIVA lijsten in.

Uitstroom groep 8
In juni 2018 verlieten 50 leerlingen onze school, 30 van IKC Startpunt en 20 van IKC Panta rhei. De
gemiddelde Cito-score in juni 2018 was: 534.8, IKC Startpunt 535.5 en IKC Panta rhei 533.8
De leerlingen hebben het volgende advies gekregen:

Uitstroom groep 8
juni 2018

VMBO
28%

MAVO
22%

VWO

HAVO

VWO
28%

HAVO
22%

MAVO

VMBO

Inspectie van het Onderwijs
De onderwijsinspectie ziet toe op de onderwijskwaliteit. De scholen van beide locaties zijn door de
inspectie bezocht in november 2017. Samen hebben de scholen een voldoende basisarrangement
gekregen. De rapportage hiervan staat op de website.

Veiligheid
Bij sociale veiligheid binnen de school gaat het niet alleen om het feit dat leerlingen, ouders, personeel,
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vrijwilligers en stagiaires veilig zijn op school, maar ook dat ze zich veilig voelen. Daarom wordt er
planmatig gewerkt aan het veiligheidsbeleid. Dit beleid is erop gericht leerlingen, ouders, personeel,
vrijwilligers en stagiaires een veilige omgeving te bieden. In het veiligheidsplan staan alle zaken die met
sociale en fysieke veiligheid te maken hebben, zoals gedragsafspraken, richtlijnen ten aanzien van
preventie seksuele intimidatie, protocol voor opvang bij ernstige incidenten, protocol voor melding
(dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie, richtlijnen voor schorsing
en verwijdering leerlingen, registratieformulier incidenten (intern gebruik), ongevallenmeldingsformulier
Arbeidsinspectie, stappenplan bij vermoeden van huiselijk geweld/kindermishandeling, plan van aanpak
RI&E en ontruimingsplan.

Lesuren
Op onze school hebben de kinderen op jaarbasis 1030 uur les. Door de roostervrije dagen en middagen
blijven er ongeveer 960 lesuren per jaar over. Daarmee geven we als school meer lesuren dan het
wettelijk minimum van 940 uur (7520 per 8 jaar). In de bijlage is een overzicht van het aantal uur dat per
vak gegeven kan worden. Afhankelijk van het niveau van de groep kan daar verantwoord van afgeweken
worden.
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9. Jaarinformatie

Jaarkalender - Vakantieregeling - Studiedagen - Roosters

Jaarkalender
Onze jaarplanning vindt u op de website en in de app.

Vakantieregeling
Start nieuw schooljaar
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Meivakantie (inclusief Pasen)
Hemelvaartsdagen:
Pinstervakantie:
Zomervakantie:

maandag 27 augustus 2018
maandag 22 oktober – vrijdag 26 oktober 2018
maandag 24 december 2018 – vrijdag 4 januari 2019
maandag 25 februari 2019 – vrijdag 1 maart 2019
vrijdag 19 april 2019 – vrijdag 3 mei 2019
donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2019
maandag 10 juni – vrijdag 14 juni 2019
maandag 22 juli – 30 augustus 2019

De roostervrije dagen voor de kinderen zijn in schooljaar 2018-2019 vastgesteld op:

Studiedagen
In de vakantie:
Donderdag 23 augustus 2018

Studiedag Begrijpend Lezen (1) en
Groepsvorming

Kinderen vrij:
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Dinsdag 25 september 2018
Woensdag 26 september 2018 (alleen groepen 1/2 *)
Maandag 29 oktober 2018
Donderdag 6 december 2018
Vrijdag 21 december 2018
Maandag 4 februari 2019* (alleen groepen 1/2 *)
Dinsdag 5 februari 2019
Donderdag 18 april 2019
Vrijdag 19 juli 2019

Studiedag Coöperatieve werkvormen(1)
Studiedag Kleuterplein(1)
Studiedag Begrijpend Lezen(2) en Kleuterplein(2)
Studiedag Begrijpend Lezen(3) en Kleuterplein(3)
12 uur uit, middag vrij voor de kinderen
Studiedag Kleuterplein(4)
Periodevoorbereiding team
Studiedag Coöperatieve werkvormen(2) en
Kleuterplein(5)
12 uur uit, middag vrij

*Alleen de groepen 1/2 hebben in verband met de hoeveelheid studiedagen van de kleuterleerkrachten 2
extra studiedagen vrij.

Roosters
Onze schooltijden zijn 8.30 uur tot 14.45 uur. De deur gaat ruim van tevoren open.
Ouders mogen mee naar binnen, maar we vragen u de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van
kinderen te vergroten door het meelopen af te bouwen in hogere groepen.
De leerkracht wil er vanaf het eerste moment voor de kinderen zijn. Daarom vragen we om na schooltijd
belangrijke zaken uit te wisselen.
We hebben een overblijfrooster: tussen de middag is er 3 kwartier pauze. De meeste kinderen eten op
school, maar thuis eten mag ook. Ouders worden aan het begin van het jaar geïnformeerd wanneer de
groepen pauze hebben.
Levensbeschouwelijk onderwijs voor groep 7 en 8 is op maandag (Panta rhei) en dinsdag (Startpunt)
Zwemmen voor groep 5 en 6 op dinsdag (Startpunt 5a en 6a en Panta rhei) en op woensdag (Startpunt
5/6) in zwembad Dolfijn.
Gym is op woensdag en vrijdag voor IKC Panta rhei en op dinsdag tm vrijdag voor IKC Startpunt.
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10. Adresboek

Locaties - Het bestuur - Opvang - Oudervereniging - Medezeggenschapsraad - Jeugdverpleegkundige
- Schoolmaatschappelijk werk – Diëtiste -Logopediste - Kinderfysiotherapie - Sporthal - Landelijke
Klachtencommissie Openbaar Onderwijs - Vertrouwenspersoon

IKC Startpunt
Locatie IKC Startpunt is de hoofdlocatie en tevens het postadres
Vincent van Goghlaan 2, 3141 KS Maassluis
Onderwijs
T: 010-5913714
E: ikcstartpunt-school@wijzer.nu
Opvang
T: 010-5914902
E: opvang.startpunt@wijzer.nu

IKC Panta rhei
Dennendal 145. 3142 LC Maassluis
Onderwijs
T: 010-5917858
E: ikcpantarhei-school@wijzer.nu
Opvang
T: 010-5921260
E: opvang.pantarhei@wijzer.nu

Bestuur: Wijzer in Opvang & Onderwijs
Het College van Bestuur van Wijzer in Opvang & Onderwijs is verantwoordelijk voor de totale organisatie
van het openbaar onderwijs.
Het College van Bestuur bestaat uit dhr A. (Alex) Brobbel
Het College van Bestuur en de scholen worden bij het uitvoeren van hun taken ondersteund door het
stafbureau.
40

Bezoekadres stafbureau:
Burgermeester van Lierplein 77, 3134 ZB Vlaardingen
T: 010 - 5910581
E: info@wijzer.nu

W: www.wijzer.nu

Opvang
Afdeling Plaatsing:
T: 010 - 5937459
E: plaatsing@wijzer.nu
Afdeling Financiële administratie
T: 010 - 5937454
E: info@wijzer.nu

W: www.wijzer.nu
W: www.wijzer.nu

Ouderraad
IKC Startpunt
Voorzitter: Elina Schipper
Penningmeester: Wouter de Nie

E: wouter@denie.nl

Kosten zijn € 97.50: €42.50 per kind voor activiteiten en €55 indien uw kind gebruik maakt van de
overblijf.
Rekeningnummer:
Tnv:

NL32RABO 0119621916
Stichting Vrienden PCS te Maassluis

IKC Panta rhei
Voorzitter: Chantal Grabner
Penningmeester: Monique Buzing

E: penningmeester.pantarhei@gmail.com

Kosten zijn € 100: €45 per kind voor activiteiten en €55 indien uw kind gebruik maakt van de overblijf.
Rekeningnummer:
NL81 RABO 0340 4120 46
Tnv:
Stichting Vrienden PCS te Maassluis

Medezeggenschapsraad
Wij vinden het belangrijk dat ouders worden betrokken bij de vorming van het beleid. Daarom kent onze
school een Medezeggenschapsraad, samengesteld uit ouders én leerkrachten.
De vergaderingen zijn door alle ouders als toehoorder bij te wonen, voor zoverre er geen besloten
onderwerpen op de agenda staan. De Medezeggenschapsraad maakt ieder jaar een jaarverslag. Een
jaarplanning en de actie- en besluitenlijst staan op de website.
Voorzitter: Mirjam Rietdijk(ouder)
Secretaris: Marjolein Breugom (leerkracht)
Mail voor de MR kunt u richten aan mr-startpuntpantarhei@wijzer.nu

Jeugdverpleegkundige
Carla Luimes
M: 010 - 5931111
E: c.luimes@cjgrijnmond.nl
W: www.cjgmaassluis.nl

Gezinsspecialist
Marianne Barends
M: 06 344 89 305
E: marianne.barens@minters.nl
W: www.minters.nl
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Diëtiste
Marjolein de Nie
M: 010- 7412925
E: info@dietist-maassluis.nl
W: www.dietist-delft-maassluis.nl

Logopedist
Logopediepraktijk Klaver 4
M: 010- 5923894
E: info@logopedieklaver4.nl
W: www.logopedieklaver4.nl

Kinderfysiotherapie
Kinderfysiotherapie Maassluis
M: 010-5915544
E: info@kinderfysiotherapie-maassluis.nl
W: www.kinderfysiotherapiemaassluis.nl

Sporthal Olympiahal (gymzaal Panta rhei)
Rozenlaan 2, 3142 NN Maassluis

Schoolcontactpersoon
(voor ouders, zie klachtenprocedure)
IKC Startpunt: Stella van Zelm (s.vanzelm@wijzer.nu)
IKC Panta rhei: Madeleine Kleinjan (n.kleinjan@wijzer.nu )

Vertrouwenspersoon
mevr. L. Scheurkogel, bereikbaar via de GGD Nieuwe Waterweg Noord, telefoonnummer 010 4358222.

Vertrouwensinspecteur
De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het
nummer: 0900 111 3 111.

Landelijke Klachtencommissie Openbaar Onderwijs
Stichting Onderwijsgeschillen: Postbus 85191 3508 AD Utrecht, Tel. 030-2809590
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11. Bijlagen
Onderwijstijd - AVG

Onderwijstijd
LESUREN PER WEEK

VAK

Gr 1/2

Gr 3

Gr 4

Gr 5

Gr 6

Gr 7

Gr 8

Bewegingsonderwijs

7,75

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

Expressie

7,00
0,50

0,50

0,75

0,75

Engels
Kunstzinnige oriëntatie

3,00

Handvaardigheid, tekenen

1,50

1,50

1,00

1,00

1,00

1,00

Muziek en expressie

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

7,50

6,50

5,50

5,50

5,25

5,25

3,00

3,50

2,50

2,50

2,25

2,00

1,00

1,50

1,75

2,25

2,25

Nederlands
Taal

3,50

Lezen
Begrijpend lezen
Schrijven

0,25

2,00

1,50

1,50

0,50

Bevordering gezond gedrag

0,25

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

Techniek en natuur

0,25

1,00

1,00

1,00

1,25

1,25

1,25

Aardrijkskunde

1,00

1,25

1,25

1,50

Geschiedenis

1,00

1,25

1,25

2,00

0,50

0,50

0,50

0,75

Verkeer
Pauze

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

Rekenen

2,50

6,00

5,50

5,00

5,00

5,00

5,00

Totaal

25,75

25,75

25,75

25,75

25,75

25,75

25,75
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Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Met de ingeving van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 zijn wij
verplicht voor een aantal processen binnen onze school aan u toestemming te vragen om gegevens van u
en/of uw kind te kunnen verwerken.
Deze toestemming is geldig voor de gehele schoolcarrière.
Door middel van dit formulier kunt u wel of geen toestemming verlenen. Het betreft processen die binnen
onze school worden uitgevoerd (door de docent, het zorgteam, de administratie, etc.) Voor het
uitwisselen van de gegevens van u of uw kind aan externe partijen ( remedial teaching,
huiswerkbegeleiding, etc.) moeten wij op het moment dat zich dat aandient apart toestemming aan u
vragen.
Voor een aantal processen binnen onze school die we vanuit onze wettelijke verplichting moeten
uitvoeren hebben wij geen aparte toestemming van u nodig:
 Voor het uitvoeren van onze taken maken wij gebruik van een leerlingvolgsysteem en een leerling
administratiesysteem. In deze systemen nemen wij een (pas)foto van uw kind op ter identificatie.
Deze (pas)foto wordt doorgaans door de schoolfotograaf aan het begin van het schooljaar bij ons
aangeleverd.
 Tevens zijn er binnen onze scholen zorgteams. Deze bestaan vaak uit een interne begeleider, een
zorg coördinator, een zorg ondersteuner en een directielid. Binnen deze teams wordt de
ontwikkeling van uw kind op het gebied van schoolresultaten en persoonlijke ontwikkeling
besproken.
 Door de digitalisering van lesmethoden moeten wij een beperkte gegevensset van uw kind (naam
van uw kind, leerlingnummer en het lesresultaat) met de aanbieders van digitaal lesmateriaal
uitwisselen. Hierdoor is het mogelijk dat de leerkracht de voortgang van uw kind kan inzien binnen
de lesmethode en heeft uw kind toegang tot het lesmateriaal.
Voor de onderstaande zaken hebben wij uw toestemming nodig. U moet een keuze maken. Doet u dat
niet, dan betekent dit dat u GEEN toestemming verleent.
Op de achterkant van dit formulier kunt u wel of geen toestemming geven voor het gebruik van
beeldmateriaal van uw kind. Echter kunnen wij als school, bij activiteiten waar (hulp)ouders of andere
familieleden bij aanwezig zijn, niet voorkomen dat leerlingen die niet gefotografeerd mogen worden van
hun ouders, toch op foto’s of filmopnamen terechtkomen.
Denk hierbij aan activiteiten die zowel binnen als buiten het schoolterrein worden gehouden, zoals
schoolreizen, afscheidsmusical van de groepen 8, diploma-uitreikingen of sportdagen. De enige oplossing
voor dit probleem is een totaal verbod van het maken van foto’s of filmopnamen. Een dergelijke
maatregel vinden wij niet passend en de wet laat ons in veel gevallen niet toe om dergelijke maatregelen
te nemen. Wij vragen ouders hier bewust mee om te gaan.
U kunt op de achterkant uw voorkeuren invullen.
In alle gevallen willen wij het formulier terug ontvangen zodat wij, indien nodig, kunnen nakijken en
aantonen welke voorkeur u heeft ingevuld. Als u dit formulier niet invult moeten wij dit als een NEE op
alle vragen beschouwen en moeten wij een door ons ingevuld exemplaar (zonder uw handtekening) in
onze administratie opnemen.
U kunt ten alle tijden contact met ons opnemen als u een andere voorkeur kenbaar wilt maken.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Het team van IKC Startpunt en IKC Panta rhei
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U kunt ook in één keer wel of niet instemmen met onderstaande door hieronder ja of nee te kiezen.
ja

nee

Mijn kind mag op een foto of film staan die voor openbare publicatie wordt gebruikt. (bv. Schoolsite, App,
Facebook van school, brochures, drukwerk, media)
ja

nee

Mijn kind mag op een foto of film staan, die alleen voor interne publicaties wordt gebruikt. (bv.
Schoolportaal, nieuwsbrief van school, schoolkrant, personeelsnieuwsbrief)
ja

nee

Mijn gegevens of die van mijn kind mogen worden gedeeld met als doel aanmelding voor (buiten)schoolse activiteiten.
(bv. Schoolkamp, schoolreis, CJP-pas, sportdag, etc.)
ja

nee

Geef aan op welke school uw kind zit:
IKC Startpunt
IKC Panta rhei

Naam van uw kind:
Datum:

Datum:

Naam:

Naam:

Handtekening ouder/verzorger 1:

Handtekening ouder/verzorger 2:
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De foto’s in deze gids zijn gemaakt door Amra Kumro Photography
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