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Een schoolgids voor ouders
Op een school gebeurt heel veel: er wordt geleerd, gespeeld, plezier gemaakt, gegeten,
gedronken, gelachen, gehuild, feest gevierd en nog veel meer. Scholen verschillen in de
manier waarop ze dat allemaal doen.
In deze gids is verwoord wat wij op school belangrijk vinden en hoe wij dat vertalen naar het
onderwijs aan onze leerlingen. De gids is voor iedereen toegankelijk via de website.
Tussentijdse aanpassingen zullen uiteraard zichtbaar zijn op de website.
Wij denken dat wij erin geslaagd zijn met deze gids een goed beeld van onze school te geven
en hopen dat u hem met veel plezier zult lezen. Toch kan iets op papier nooit de echte
ervaring vervangen. Loopt u daarom gerust eens binnen of maak een afspraak voor een
gesprek of een rondleiding. Wij hopen dat u en uw kind op het IKC Oudkarspel een fijne tijd
zullen hebben.
De directeur van het IKC Oudkarspel Ariane Breimer, is twee dagen per week op school
aanwezig (dinsdag en donderdag). U kunt haar ook bereiken via a.breimer@allente.nl of
telefonisch via 06-36178231. Mocht de directeur afwezig zijn, dan kunt u terecht bij:
- Eef Koomen (plaatsvervangend directeur/IKC coördinator 7 -13 jaar): werkdagen zijn
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag (e.koomen@allente.nl)
- Miranda Roest (IKC coördinator 0-6 jaar): werkdagen zijn maandag, dinsdag en
donderdag (m.roest@allente.nl)
Tevens kunt u altijd een afspraak maken via telefoonnummer 0226-343131 of via
email: ikc-oudkarspel@allente.nl
IKC Oudkarspel
Voorburggracht 423
1724NZ Oudkarspel
Tel: 0226-343131
Email: ikc-oudkarspel@allente.nl
Website: www.ikcoudkarspel.nl
Oudkarspel, juli 2022
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1. Integraal KindCentrum (IKC) Oudkarspel
Het IKC Oudkarspel biedt opvang en onderwijs aan kinderen van 0 t/m 13 jaar. De missie en
visie zoals in dit hoofdstuk beschreven hebben dan ook betrekking op opvang als onderwijs.
De rest van de hoofdstukken in deze schoolgids heeft alleen betrekking op het onderwijs van
IKC Oudkarspel.

1.2 Missie IKC Oudkarspel
Het IKC Oudkarspel is een plek waar alle kinderen in de leeftijd van 0 t/m 13 jaar kunnen
opgroeien onder één dak. Naast opvang en onderwijs bieden we ook plek voor kinderen met
een meervoudige beperking in de Kanzklas. Op IKC Oudkarspel staat toekomstgericht en
innovatief onderwijs en opvang met aandacht voor talentontwikkeling centraal, zodat de
kinderen goed voorbereid een uitdagende toekomst tegemoet gaan.
Hiervoor is lef nodig. Lef om over uitdagingen in de toekomst na te denken en
vooruitstrevend onderwijs en opvang aan te bieden. Lef om talenten bij zowel kinderen als
medewerkers te ontdekken en tot bloei te laten komen. Lef om dit alles samen, in
verbinding, te realiseren.
Om richting te geven aan onze plannen handelen we vanuit de volgende missie:

Samen bouwen aan een toekomst vol uitdaging

Kinderen
Met de komst van IKC Oudkarspel kunnen kinderen en ouders/verzorgers naar één veilige,
structurele en duidelijke plek met een goed en continu aanbod. Door het bundelen van de
krachten van opvang, onderwijs en externen neemt de expertise toe waardoor de kinderen
meer zorg en aandacht kan worden geboden indien nodig. Ook biedt het IKC kansen voor
kinderen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Thematisch (samen)werken in
zowel de opvang als het onderwijs is hier een concreet voorbeeld van. De samenwerking en
aanpak binnen IKC Oudkarspel zorgen voor een samenhangende pedagogische omgeving en
doorgaande (leer)lijnen.
Ouders/verzorgers
Voor ouders biedt IKC Oudkarspel gedurende het hele jaar de mogelijkheid tot opvang en
onderwijs, voor kinderen van 0 t/m 13 jaar, van 7.00-18.30. Ouders worden actief betrokken
bij de ontwikkeling van hun kind. Onder andere middels oudergesprekken,
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oudervereniging/ouderparticipatie, ouderavonden en het verschaffen van IKC nieuwsbrieven
worden ouders op de hoogte gehouden en wordt hun input meegenomen.
Organisatie
Met IKC Oudkarspel kan door schaalvergroting continuïteit en kwaliteit van onderwijs en
kinderopvang voor de lange termijn duurzaam doorontwikkeld worden. O.a. door efficiënt
gebruik van kwaliteiten, kennis en ook faciliteiten trachten we een gedegen groei te maken
en een gezonde organisatie te bewerkstelligen. Het werken met een divers team betekent
voor de medewerkers meer mogelijkheden tot flexibiliteit en meer gelaagdheid in functies.
Daarnaast biedt het IKC doorgroei- en loopbaanmogelijkheden voor medewerkers. Doordat
er sprake is van één IKC met één visie, ontstaat er eenduidigheid voor een ieder.
Huisvesting
Begin 2020 is er, dankzij een verbouwing, een mooi multifunctioneel gebouw ontstaan,
waarin onderwijs en alle vormen van opvang zijn gehuisvest. Voor de kinderen,
medewerkers en ouders is het een veilige speel- en leeromgeving, uitnodigend voor het
kind, de medewerker en de ouder.
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1.2 Visie IKC Oudkarspel
1.2.1 Visie op talentontwikkeling
In IKC Oudkarspel krijgen kinderen van 0 t/m 13 jaar de kans om hun talenten te ontdekken
en te ontwikkelen. Dit kunnen talenten zijn op cognitief gebied (bijv. rekenen, taal,
wereldoriëntatie), maar ook op het gebied van sociale vaardigheden, presenteren, muziek
en sport. Talenten van kinderen, medewerkers en ouders worden ingezet om van en met
elkaar te leren. Ook wordt samenwerking gezocht met andere organisaties uit de buurt.
Talentontwikkeling betekent kennis maken met nieuwe
dingen, ergens (nog) beter in worden en ontdekken wat je
leuk vindt. Op IKC Oudkarspel vinden we het van belang dat
er sprake is van een aanvullend aanbod en dat alle
activiteiten, ook de buitenschoolse activiteiten, waardevol
zijn voor de kinderen.
Cultuur (theater, muziek, kunst)
Binnen het team van het IKC is er een opgeleide cultuurcoördinator onderwijs (ICC). Zij gaat
in samenspraak met medewerkers van de opvang een IKC cultuurbeleid opstellen voor IKC
Oudkarspel, zodat er een doorgaande lijn ontstaat tussen opvang en onderwijs. Binnen het
IKC wordt gekeken naar de talenten/affiniteiten van medewerkers en ouders op het gebied
van cultuur. Medewerkers/ouders met een talent/affiniteit op een bepaald gebied van
cultuur worden gevraagd hun bijdrage aan de hieraan gerelateerde activiteit(en) te leveren.
In het cultuurbeleid kan bijvoorbeeld opgenomen worden: een jaarlijkse IKC talentenjacht,
een jaarlijks IKC kunstthema waarin een bepaalde vorm van kunst of kunstenaar centraal
staat, 4x per jaar een creatief circuit waarbij de hulp van medewerkers/ouders wordt
gevraagd.
Sport
Binnen het onderwijs van het IKC hebben de kinderen recht
op 2x bewegingsonderwijs per week. Het is wenselijk dat
deze lessen gegeven worden door een vakdocent.
De vakdocent wordt gevraagd de gezamenlijke IKC-sportdag
te organiseren (bijv. Koningsspelen) in samenspraak met de
IKC-medewerkers.
Daarnaast wordt de vakdocent gevraagd de buitenschoolse
sporttoernooien te organiseren, zoals schoolvoetbal,
handbal, volleybal etc.

Muziek
Net als bij sport is de wens om een vakdocent in te zetten voor muziek zodat alle groepen in
aanraking komen met verschillende muziekstijlen, instrumenten, ritmes en dans. Naast de
groepen binnen het onderwijs kan de vakdocent deze lijn doortrekken naar groepen bij de
opvang door ook liedjes daar de introduceren en bijv. kinderen bij de opvang uit te nodigen
om te kijken naar optredens.
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1.2.2 Visie op identiteit
Ouders kunnen ervoor kiezen hun kind aanvullende lessen rond Humanistische vorming of
Godsdienstonderwijs te laten volgen. In de praktijk houdt dit in dat kinderen, waarvan de
ouders gekozen hebben voor deze aanvullende lessen, één keer per week een les hierover
krijgen in een samengestelde groep. Zie verder hoofdstuk 7.8
1.2.3 Identiteitscommissie
Binnen Allente worden momenteel voorbereidingen getroffen voor de invulling van een
identiteitscommissie. De commissie gaat tweemaal per jaar het gesprek aan met het College
van Bestuur over de borging van de katholieke en algemeen bijzondere identiteit en het
openbaar karakter van de IKC’s / scholen van Allente. De commissie heeft een adviserende
rol richting het College van Bestuur en directie.
1.2.4 Visie op dagaanbod
Binnen het IKC Oudkarspel wordt opvang en onderwijs aangeboden in een continu
programma. Het kindcentrum is het hele jaar geopend van 07.00 -18.30 uur, met
uitzondering van feestdagen en de vrijdag na Hemelvaartsdag. IKC onderwijs hanteert
schooltijden van 08.30 – 14.00 uur. Het IKC biedt alle vormen van opvang; voor-en na
schoolse opvang en kinderdagopvang.
1.2.5 Visie op doorgaande (leer)lijnen
IKC Oudkarspel staat voor een pedagogisch verantwoorde invulling van iedere schooldag. Dit
gaat versnippering van overgangen in een schooldag tegen en bevordert een doorgaande
ontwikkeling. Ook sluiten binnen-en buitenschoolse activiteiten zoveel mogelijk op elkaar
aan en is er een zorgvuldige overdracht van kinderopvang naar onderwijs naar BSO. Hierdoor
ervaren kinderen meer rust en structuur.
De doorgaande lijnen zijn ook aanwezig op het gebied van leerlijnen in opvang en onderwijs.
De kinderopvang, peuterspeelzaal en school stemmen het aanbod op elkaar af. Binnen IKC
Oudkarspel zijn twee IKC coördinatoren samen met de IKC directeur verantwoordelijk voor
de doorgaande lijn.
Eén coördinator richt zich op het jonge kind (0 t/m 6 jaar), de andere coördinator richt zich
op het oude kind (7 t/m 13 jaar). Er is voor deze verdeling gekozen om ervoor te zorgen dat
de overgangen van peuter-kleuter, kleuter-groep 3, groep 3-groep 4 en hoger en onderwijsBSO goed verlopen. Dit vraagt om een goede overlegstructuur tussen beide coördinatoren
en een regelmatige terugkoppeling met de directeur. De coördinatoren hebben periodiek
overleg met de medewerkers binnen hun werkveld.
1.2.6 Visie op het team
Het IKC bestaat uit een team van gedreven professionals met passie voor hun vak.
Door met respect met elkaar om te gaan en echt te luisteren naar wat kinderen en ouders te
zeggen hebben, houden wij grip op de maatschappelijke ontwikkelingen en gaan wij mee
met de tijd. Dit, vanuit het oogpunt van maximale ontplooiing van het kind.
Essentieel daarbij is dat het team als een eenheid opereert en zich ontwikkelt. Doelgericht
samenwerken, vertrouwen in elkaar en passie staan daarbij centraal.
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1.2.7 Visie op communiceren en omgang met de ouders
Alle betrokkenen (kinderen, leerkrachten en ouders) zijn verantwoordelijk voor de
ontwikkeling van het kind. Hierbij is het uitgangspunt openheid náár elkaar, respect vóór
elkaar en vertrouwen ín elkaar.
Ouders en andere betrokkenen worden door ons proactief bij de school betrokken. Iedere
vorm van communicatie die daarvoor nodig is, zal aangewend worden.
1.2.8 Visie op onze cyclus van ontwikkeling
De school en haar medewerkers ontwikkelen zich continu door het systeem van Plan-DoCheck-Act (PDCA). Door deze grondhouding (reflectie) zorgt het team ervoor dat het
vakmanschap op een hoog peil blijft en kunnen we meetbare resultaten boeken van de
totale ontwikkeling (cognitieve en persoonlijke ontwikkeling) van de aan ons toevertrouwde
leerlingen. De school is er om kinderen te laten groeien. Voor elk kind op zijn of haar eigen
manier. De school geeft sturing aan die groei, inspireert kinderen en stimuleert hun idealen.
1.2.9 Visie op sociaal emotionele ontwikkeling
Om de kinderen van jongs af aan te leren hoe om te gaan met zichzelf en met anderen,
gebruiken wij de ‘Kanjermethode’. IKC Oudkarspel mag zich officieel een “Kanjerschool”
noemen.
Deze methode maakt gebruik van gekleurde petjes om inzicht in gedrag en gevoelens van
jezelf en anderen te krijgen. Het zwarte petje beschrijft het gedrag van iemand die de baas
speelt, het rode petje van iemand die graag plaagt, het gele petje van iemand die bang is en
de witte pet is een Kanjer. Alle petjes hebben we wel eens op, maar we streven er allemaal
naar om een Kanjer te zijn. Uitgangspunten zijn; we vertrouwen elkaar; niemand speelt de
baas; niemand lacht uit; niemand is zielig; we helpen elkaar.

Naast de kanjermethode is er op het IKC Oudkarspel extra
aandacht voor het pesten, beter gezegd; tegen het pesten.
Binnen het IKC zijn we alert op pestgedrag. Zodra er signalen
zijn dat er gepest wordt, worden extra lessen van de
kanjermethode gegeven en wordt er naar aanleiding van het
pestprotocol actie ondernomen (elke leerkracht heeft
hiervoor een leidraad) . Samen met u als ouder willen wij het
pesten zo vroeg mogelijk de kop in drukken. Om de sociaalemotionele ontwikkeling te volgen, maken we gebruik van
Kanvas, het signaleringssysteem van de Kanjermethode.
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2. Omgaan met verschillen
Elk kind is anders en heeft zijn eigen ontwikkeling. Om met de verschillen tussen de
leerlingen om te gaan en meer tijd te creëren voor passende instructie en verwerking is een
voorspelbare vaste structuur van de lessen belangrijk. Elke les wordt gestart met het
ophalen voorkennis en het bespreken van het doel waarna een korte klassikale instructie
volgt. Vervolgens gaan de kinderen alleen of samen aan de slag met de verwerking op hun
passend niveau.
Voor de kernvakken (rekenen, taal, technisch lezen, begrijpend lezen) wordt aan de hand
van methodetoetsen, IEP resultaten en observaties van de leerkracht bepaald of kinderen in
de instructie-, basis- of plusgroep komen. De kinderen uit de plusgroep beheersen in
principe de basisstof voor een groot deel. Hierdoor maken zij minder van de basisstof en
maken daarnaast extra stof, zodat zij ook meer gestimuleerd blijven. De leerlingen van de
basisgroep verwerken de basisstof. De kinderen uit de instructiegroep maken de minimale
basisstof en maken daarnaast nog herhalingsstof waardoor zij de basisstof beter gaan
beheersen. Per vak wordt beoordeeld in welke niveaugroep de kinderen geplaatst worden.
U wordt hierover geïnformeerd tijdens de Kinder-Ouder-Medewerker gesprekken /
voortgangsgesprekken. Ook wordt er met kinderen apart of in een klein groepje extra
geoefend om bepaalde basisvaardigheden onder de knie te krijgen of instructie te krijgen bij
de verrijking.
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3. Zorg voor leerlingen met specifieke behoeften
Wanneer een kind in de eigen groep met zijn gedrag of met de leerstof tijdelijk problemen
heeft, probeert de groepsleerkracht dit kind in eerste instantie zelf te helpen. Aan de hand
van gerichte waarnemingen, het corrigeren en analyseren van de dagelijkse
verwerkingsopdrachten en toetsen, brengt de leerkracht het knelpunt in beeld en past de
begeleiding in de klas aan. Is er meer hulp nodig dan in de verlengde instructie wordt
geboden, dan wordt er door de leerkracht een hulpplan opgesteld dat met de ouders wordt
besproken. Tijdens het werken in de klas krijgt deze leerling extra aandacht of aangepaste
opdrachten.
Bij uitzondering laten wij leerlingen voor een bepaald vakgebied aan een eigen programma
in de klas werken. Dit gebeurt alleen als wij met de ouders hebben vastgesteld dat een
leerling niet met de stof van dit vak in de groep kan meekomen. Voor deze kinderen wordt
een topdossier opgesteld.
Mocht na bovenstaande stappen het onderwijsresultaat toch tegenvallen, dan wordt na
toestemming van de ouders, de hulp ingeroepen van de onderwijsconsulent en/of de CJGcoach. Met elkaar wordt dan bekeken wat er nodig is om toch de nodige zorg te kunnen
bieden. Deze zorg wordt dan via een arrangement
aangevraagd. De onderwijsconsulent is samen met een
commissie verantwoordelijk voor het toekennen van de
gelden die hiervoor nodig zijn. Aangezien in het bieden
van zorg steeds de Plan-Do-Check-Act cyclus wordt
doorlopen, is het arrangement maar geldig voor een
bepaalde periode. Is na deze periode de hulp nog steeds
noodzakelijk, dan wordt verlenging van het arrangement
door de school aangevraagd. Mocht het nodig zijn dat een
kind onderzocht moet worden, dan kan dat alleen met
toestemming van de ouders plaatsvinden.
Resultaten van onderzoek kunnen leiden tot:
1. Advies aan de school hoe met het kind om te gaan.
2. Advies voor externe hulp of vervolgonderzoek.
3. Advies voor verwijzing naar een andere school.
In alle gevallen geldt dat er altijd gesprekken met de ouders gevoerd worden.

3.1 Dyslexie en dyscalculie
Dyslexie komt voor en bestaat in verschillende gradaties. Er is gelukkig een programma
ontwikkeld waardoor het mogelijk is op jonge leeftijd te voorspellen of een kind een groter
risico loopt op het ontwikkelen van dyslexie.
Het IKC gebruikt een dyslexieprotocol dat grotendeels overeenkomt met het Landelijk
Protocol Leesproblemen en Dyslexie.
Dyscalculie is veel minder bekend dan dyslexie, maar voor degene die het heeft niet minder
lastig. In bepaalde opzichten zijn de problemen vergelijkbaar met die van dyslexie, alleen
uiten zij zich op het gebied van rekenen en wiskunde. Optellen en aftrekken gaat moeizaam,
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klokkijken is vaak een probleem net als het automatiseren van de tafels. De neveneffecten
ervan, je onzeker voelen of opzien tegen bepaalde lessen, kunnen bij dyslexie en dyscalculie
even vervelend zijn. Naast het Landelijk Protocol Leesproblemen en Dyslexie is er een
vergelijkbaar protocol voor rekenproblemen en dyscalculie aanwezig.

3.2 IKC Lab
Voor de meerkunners in het onderwijs hebben wij een IKC lab klas opgezet.
Vanaf groep 5 krijgen de meerkunners één keer per week opdrachten bij het IKC lab die
meer uitdaging bieden. Ze werken hiermee tijden de IKC lab les maar kunnen hier ook verder
aan werken in de klas.
Ze krijgen een gevarieerd aanbod: we werken met boekjes van Topklassers = natuurkundig
(klassikaal), Breinbrekers, Kangoeroe rekenen, lessen van Briljant kwartier, de techniek
torens, taalopdrachten uit tijdschrift Neurocampus, Duolingo Engels, programmeren via
Scratch. Maar ook mindgames zoals: Codenames, Vlotte Geesten, 30 seconds, Dobble,
Kahoot en Simon Says.
Door het gevarieerde programma hebben vrijwel alle kinderen zin in het Lab. Doordat ze
met kinderen op hetzelfde niveau zitten dagen ze elkaar uit. Ook doen de opdrachten een
beroep op het doorzettingsvermogen en kijken ze kritischer naar de opdrachten.
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4. Het team
Het onderwijsteam van het IKC Oudkarspel bestaat uit een directeur, twee coördinatoren,
een intern begeleider, enthousiaste en professionele leerkrachten en
onderwijsondersteunend personeel.

4.1 Professionalisering
In het kader van de professionaliteit werken wij met Stichting LeerKRACHT aan kwaliteit van
onderwijs gedurende een periode van 8 weken. Daarnaast wonen de directeur, intern
begeleider en/of de coördinatoren periodiek een les bij van alle leerkrachten van het IKC.
Wij noemen dit een klassenbezoek. Zo’n bezoek wordt altijd nabesproken met de leerkracht.
Ook gaan leerkrachten bij elkaar op bezoek, de zogenaamde collegiale consultaties. Wij
vinden het als school belangrijk en inspirerend om blijvend aan ontwikkeling en
professionalisering te werken. Zo volgen dit schooljaar verschillende collega’s een opleiding
of een cursus en zijn er studiemomenten voor het hele team. U kunt de data van deze
studiemomenten terugvinden in hoofdstuk 11 en op de jaarplanning. Tevens worden ze ter
herinnering in de nieuwsbrief en via Parro genoemd. Op deze studiemomenten zijn de
leerlingen vrij en zijn de leerkrachten aan het werk.

4.2 Formatie 2022– 2023
Groep

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

vrijdag

1A / 2A

Mariëtte

Mariëtte

Mariëtte/Tanja

Tanja

Tanja

1B / 2B

Annet

Annet

Mayke

Romilda

Romilda

1C/2C

Maaike

Annemiek

Annemiek

Jacqueline

Jacqueline

3

Anita

Anita

Lianne

Lianne

Lianne

4

Michiel

Michiel

Michiel

Michiel

Marian

5

Ramona

Ramona

Mascha

Mascha

Mascha

6

Susanne

Eef

Susanne

Susanne

Susanne

7A

Brenda

Brenda

Brenda/Sylvia

Sylvia

Sylvia

8A

Lotte +
Laura (ochtend)

Lotte +
Laura (ochtend)

Lotte

Laura

Laura

Overige functies

Personele invulling

Leerkracht ambulant

Karin

Schoolcoach/ambulant

Maaike

Dinsdagochtend en donderdag

Schoolcoach/ambulant

Mayke

Dinsdag. Donderdag om de week.

Kindercoach

Anita

Donderdag
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dagen
Woensdag en donderdag (hele dag)
Dinsdag- en vrijdagochtend
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Gastvrouw (conciërge)

Nalina

Flexibel

Onderwijsassistent

Jantine

Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag

Onderwijsassistent

Yvonne

Maandag en donderdag.

Coördinator 0 t/m 6 jaar

Miranda

Maandag, dinsdag, donderdag

Coördinator 6 t/m 13 jaar

Eef

Maandag, woensdag, donderdag.

Gymleerkracht

Kim

Maandag, dinsdag en vrijdag.

Taalklas

Roshelle

Intern Begeleider

Daniëlle

Dinsdag, donderdag en vrijdag

Administratie

Edwin

Maandag, woensdag, donderdag en
vrijdag tot 13.00 uur

Directeur

Ariane

Dinsdag en donderdag
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5. Leerling volgen in het onderwijs
Wij vinden het van belang dat leerlingen gelukkig zijn, presteren naar hun vermogen en dat
ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs.
Het werk van de leerlingen wordt door de leerkracht bekeken en beoordeeld. Het toetsen
van de leerstof gebeurt op de door de methode aangegeven momenten of volgens
afspraken die op schoolniveau zijn gemaakt. De leerkracht verzamelt en analyseert deze
gegevens.

5.1 Leerlingvolgsysteem algemeen
Alle leerlingen worden gedurende de jaren dat ze op het IKC Oudkarspel zitten, gevolgd in
ons leerlingvolgsysteem, ParnasSys. Per leerling staan hierin alle belangrijke gegevens. Dit
varieert van adresgegevens tot toetsresultaten en verslagen. Een gedeelte van deze
informatie is via het Ouderportaal rechtstreeks toegankelijk voor ouders. De overige
informatie is op aanvraag bij de intern begeleider op school in te zien. Bij de kleuters wordt
er gebruik gemaakt van het leerlingvolgsysteem BOSOS voor het volgen van de ontwikkeling
van de kinderen.

5.2 IEP
De resultaten van kinderen en de school als geheel worden gemeten door een landelijke
onafhankelijke toetsmethode. Het IKC Oudkarspel maakt gebruik van de IEP vanaf eind
groep 3. Alle kinderen maken vanaf groep 3 jaarlijks IEP-toetsen op het gebied van rekenen,
technisch lezen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. Door deze toetsen zijn wij nog
beter in staat de leerlingen in hun ontwikkeling te volgen.
Bovendien kunnen wij de resultaten vergelijken binnen het IKC, binnen Allente en met het
landelijk gemiddelde. Daarmee krijgen wij zicht op de resultaten van ons onderwijs en
kunnen de prestaties van kinderen.
Om u te informeren hoe uw kind bij deze toetsen heeft gepresteerd, worden de resultaten
met u gedeeld tijdens de kind-ouder-medewerker gesprekken/voortgangsgesprekken. De
leerlingen maken in februari en juni de jaarlijkse IEP-toetsen. In april maken de leerlingen uit
groep 8 de IEP Eindtoets.

5.3 KANVAS
De sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen volgen wij met het
signaleringsprogramma van de Kanjertraining. Twee keer per jaar vullen de leerkrachten
vragenlijsten in per kind. In de bovenbouw doen leerlingen dit ook zelf. De resultaten
worden door de leerkrachten met de intern begeleider geëvalueerd. Waar nodig wordt actie
ondernomen en worden ouders individueel geïnformeerd. De bevindingen van KANVAS
worden tijdens de kind-ouder-medewerker gesprekken/voortgangsgesprekken met de
ouders besproken.
Meer informatie over de Kanjertraining kunt u vinden op www.kanjertraining.nl
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5.4 Doubleren
Het kan voorkomen dat een kind een jaar over doet. Veelal hangt dit samen met de sociaalemotionele ontwikkeling van het kind en/of bij zwakke onderwijsresultaten. De leerkrachten
nemen in een vroeg stadium het initiatief om dit bespreekbaar te maken. Nadat er zowel
intern als met de ouders overleg heeft plaats gevonden, neemt de school, vanuit haar
onderwijskundige verantwoordelijkheid, de beslissing.
In geval van een extra kleuterjaar spreken wij van verlenging, als leerlingen na groep 3 een
jaartje over doen, spreken wij van doubleren. De wijze waarop met doubleren wordt
omgaan, is vastgelegd het protocol ‘Verlengen, doubleren’ en het protocol ‘Versnellen’

5.5 Leerlingenoverdracht
Bij de overgang van ieder schooljaar bespreekt de huidige leerkracht en de intern begeleider
de gehele groep met de nieuwe leerkracht. Tijdens deze bespreking worden alle belangrijke
gegevens per leerling overgedragen.

5.6 Uitstroom na de basisschool
In onderstaande tabel kunt u zien waar onze leerlingen het afgelopen jaar na groep 8 naar
toe zijn gegaan.
Advies
’20-‘21
22-23
%
Aantal
%
Aantal
(afgerond)
(afgerond)
VWO/Gymnasium
2
6%
5
14%
HAVO/VWO
3
10%
4
11%
HAVO
9
29%
8
22%
VMBO-TL/HAVO
5
16%
7
20%
VMBO-TL
7
23%
2
6%
VMBO KB-TL
1
3%
3
9%
VMBO KB
1
3%
2
6%
VMBO BB-KB
1
3%
3
9%
VMBO BB
2
6%
1
3%
PRO
Totaal
31
100%
35
100%

5.7 Eindresultaten
Op het IKC maken de kinderen van groep 8 in april de IEP Eindtoets. De resultaten die de
kinderen op de eindtoets behalen, noemen wij eindresultaten. Deze eindresultaten worden
door de onderwijsinspectie gebruikt om de leerresultaten van het IKC te beoordelen. De
inspectie neemt hiervoor het gemiddelde van de eindresultaten van de drie laatste
schooljaren. In de onderstaande tabel vindt u de gemiddelde resultaten van de afgelopen
drie schooljaren en daaronder de bijbehorende uitleg.
Jaar

Weging

1F

1S/2F

’19-‘20
’20-‘21
’21-22’

29,9

94,8%

55,1%
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Landelijk
1F
96,3%

Landelijk
1S/2F
62,10%

Signalering
1F
85%

Signalering
1S/2F
49%
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Jaar
Schooljaren
Weging
De schoolweging wordt door de onderwijsinspectie gebruikt om de leerresultaten van
scholen in het basisonderwijs te beoordelen. In het onderwijsresultatenmodel dat op
1 augustus 2020 is ingegaan, wordt de gemiddelde schoolweging van 3 schooljaren als maat
voor de leerlingenpopulatie gebruikt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent
de schoolweging van een school op basis van de volgende kenmerken:
• het opleidingsniveau van de ouders
• het gemiddeld opleidingsniveau van alle moeders op school
• het land van herkomst van de ouders
• de verblijfsduur van de moeder in Nederland
• of ouders in de schuldsanering zitten.
1F
Niveau 1F: fundamenteel niveau. Dit zouden leerlingen aan het einde van het (speciaal)
basisonderwijs op 12-jarige leeftijd moeten kunnen bereiken.
1S/2F
Niveau 1S: hoger streefniveau voor het (speciaal) basisonderwijs, geeft aan waar een leerling
die meer kan, naar toe kan werken.
Niveau 2F: niveau dat leerlingen aan het einde van het VMBO bb/kb of MBO 1/2/3 bereikt
moeten hebben. Dit is het niveau dat iedere Nederlander zou moeten beheersen om
maatschappelijk te kunnen functioneren.
Landelijk 1F, 1S/2F
Het landelijk gemiddelde
Signalering 1F, 1S/2F
De signaleringswaarden: De te behalen signaleringswaarden zijn minimumdoelen,
ondergrenzen waaraan voldaan moet worden.

6. De inhoud van ons onderwijs
De kinderen krijgen groepsgericht onderwijs. Hieronder volgt per groep nadere informatie
over de inhoud van het onderwijs en wordt een aantal overkoepelende vakgebieden belicht.

6.1 Groep 1-2
De leerlingen in groep 1-2 zijn altijd in beweging en nieuwsgierig naar de hun omringende
wereld. Zij willen alles uitproberen, onderzoeken en ervaren. Het spel staat hierbij centraal.
Binnen spelactiviteiten creëren kinderen kansen voor zichzelf waarin zij optimaal aan hun
trekken komen. Ze verleggen hun grenzen en leren hun wereld met vertrouwen te
verkennen. Van deze eigenschappen maken wij gebruik in ons onderwijsaanbod. Door te
zorgen voor een rijke omgeving met activiteiten die dicht bij de mogelijkheden van het kind
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liggen en met inhouden die aansluiten bij de dagelijkse werkelijkheid van het kind, willen wij
de betrokkenheid van het kind vergroten.
Ons doel is dat de kinderen zich optimaal ontwikkelen. Voorwaarde hiervoor is dat de
kinderen zich veilig voelen in de klas, dat er een prettige sfeer is, dat kinderen
succeservaringen opdoen en dat hun zelfvertrouwen groeit. Als deze basis goed is, kan er
gewerkt worden aan de doelen rond taal en lezen, rekenen, sociaal-emotionele
vaardigheden, motoriek, muziek en Engels. Deze doelen worden geselecteerd rond een
thema. Wij gebruiken hiervoor verschillende methodes zoals Kleuteruniversiteit, Schrijfdans,
Kanjertraining, Groove me (Engels) en 123 zing (muziek). Kanjertraining, Groove me en 123
zing worden doorgezet t/m groep 8.
Tijdens de kringactiviteiten, de speel-/werktijd en het bewegingsonderwijs werken wij
bewust aan deze doelen. Door middel van ontdekkend en onderzoekend leren, verkennen
de leerlingen met de leerkracht de aangeboden thema’s. De leerkracht observeert,
stimuleert en helpt het kind een stapje verder te komen. De leerlingen krijgen een
gevarieerd aanbod in opdrachten.
Wanneer een kind vier jaar is, wordt hij/zij in groep 1 geplaatst. Kinderen uit groep 1, die in
de loop van het schooljaar zijn gestart, hebben een korte periode om te wennen aan de
schoolse omgeving. Individueel wordt bepaald of een kind kan doorstromen naar groep 2.
De kinderen die tussen januari en juni zijn gestart op basisschool, starten in het nieuwe
schooljaar opnieuw in groep 1. De kinderen van groep 2, die qua ontwikkeling in leren en
werken én emotioneel toe zijn aan groep 3, gaan na de zomervakantie over. In onze
beslissing spelen verschillende aspecten een rol. U moet hierbij denken aan de observaties
en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Bij de overgang hanteren wij een zogenaamd
overgangsprotocol. Dit protocol ligt ter inzage op
school. De leeftijd alleen is niet altijd
doorslaggevend.

6.2 Groep 3
In groep 3 wordt gestart met het leren lezen.
Voor de leerlingen een magisch proces met vele werkvormen en materialen om de eerste
letters en woorden te leren. De leesmethode Lijn 3, in combinatie met de methodiek ‘Zo
leren kinderen lezen en spellen’ zorgt voor een gedegen opbouw in dit proces.
Met rekenen wordt gewerkt met de methode Wereld in Getallen 5.
Aan bod komt: cijfers leren, hoeveelheden herkennen, de getallenlijn tot 100 verkennen en
nog later de eerste erbij- en eraf sommen (of te wel plus- en minsommen). De lessen
worden aangevuld met spelenderwijs werken in circuitvorm waarbij rekenspelletjes
gecombineerd worden met ‘rekenspel’ in de hoeken.
De kinderen leren schrijven van het verbonden schrift via de methode Klinkers. In de eerste
maanden is er ook via schrijfdans en allerlei motoriekoefeningen veel aandacht voor de fijne
motoriek.
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In groep 3 is er ook nog veel ruimte voor betekenisvol spel waarbij rond een thema aan het
lezen, rekenen, spellen en schrijven wordt gewerkt. Ook allerlei andere vakken zoals creatief,
muziek, aardrijkskunde, natuurkunde en techniek worden in deze thema’s verwerkt.
Tijdens het reken-, lees- en spellingsonderwijs wordt tevens veel gebruik gemaakt van
coöperatieve werkvormen en bewegend leren. Op deze manier wordt tegemoet gekomen
aan de behoefte van jonge kinderen om te spelen en te bewegen. Kortom een jaar waarin
uw kind (ook nog deels spelenderwijs) veel gaat leren!

6.3 Groep 4 en 5
Taal en lezen blijven speerpunten in groep 4 en 5. Er wordt nog steeds aandacht besteed aan
het voortgezet technisch lezen. Ook wordt in deze groepen op diverse manieren aan taal
gewerkt met behulp van de methode ‘Taal Actief’. Voor spelling maken we gebruik van de
methode ‘Staal’. Vanaf groep 4 wordt ook het begrijpend lezen aangeboden. De methode
die we hiervoor gebruiken is Nieuwsbegrip en wordt doorgezet t/m groep 8.
De rekenmethode Wereld in getallen 5 voldoet geheel aan de eisen van nu. Het rekenen
gaat nu verder dan 20. Ook de ‘tafels’ komen als rekenonderdeel aan bod. In groep 4
worden de tafels 1 t/m 10 aangeboden en gestart met automatiseren. In groep 5 worden ze
verder uit het hoofd geleerd. Ook de deeltafels komen aan bod. Het optellen en aftrekken
gaat verder tot 1000 en de kinderen leren analoog en later digitaal klokkijken.

6.4 Groep 6
In groep 6 ligt de nadruk bij het rekenen op het aanleren en verder trainen van de
basisvaardigheden. De rekenmethode is veel meer gericht op het inzicht (begrijpen waarmee je bezig
bent). Bij taalonderwijs wordt gewerkt aan spelling, taaloefeningen, woordenschat,
verhalen/berichten schrijven en begrijpend lezen. De kinderen leren de toetsen van
bijvoorbeeld verkeer, topografie en Engels ook thuis, als een eerste begin van huiswerk.
Ondersteuning van thuis is daarbij van harte welkom. Ook krijgen de kinderen de gelegenheid om
hun typdiploma te halen. De verwerking van rekenen en taal gebeurt veelal digitaal.
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6.5 Groep 7
In groep 7 komen bij het rekenen ook andere onderwerpen dan optellen, aftrekken,
vermenigvuldigen en delen ter sprake: meters, liters, vierkante meters, kubieke meters,
grafieken, tabellen, verhaaltjessommen en niet te vergeten de breuken, procenten en
kommagetallen. De verwerking van rekenen en taal gebeurt veelal digitaal. Spelling blijven
we in een schrift schrijven. Ook wordt de kennis van de Engelse woorden en de
spreekvaardigheid verder uitgebreid. In groep 7 doen de kinderen verkeersexamen op de
fiets en in theorie. Dat kan op school en als het mag en mogelijk is, ook thuis. De kinderen
krijgen elke week huiswerk. Dit betreft voornamelijk maakwerk van rekenen en spelling en
het leren van toetsen zoals Engels, verkeer en topografie. In het begin van het schooljaar
krijgen de ouders van groep 7 en 8 een voorlichtingsavond over het vervolgonderwijs, de
schoolkeuze en de advisering daarbij. Zie verder 8.7

6.6 Groep 8
In groep 8 worden bij het rekenen nu veel opgaven gemaakt waarin het geleerde optellen,
aftrekken, vermenigvuldigen en delen zelfstandig moet worden toegepast. De kinderen leren
tabellen en grafieken te maken en te lezen en ook de inhoud- en oppervlakteberekening van
vele figuren komt aan bod. De verwerking van rekenen en taal gebeurt veelal digitaal. De
kinderen krijgen elke week huiswerk. Dit betreft voornamelijk maakwerk van rekenen, taal,
spelling en begrijpend lezen en het leren van toetsen zoals Engels en topografie.
In hoofdstuk 8.7 wordt het traject naar het voortgezet onderwijs verder toegelicht.
De leerlingen uit groep 8 gaan een aantal dagen op kamp. Met een spetterende musical
nemen de leerlingen tenslotte afscheid van hun basisschooltijd op het IKC.

6.7 KanZklas
Sinds oktober 2020 maakt de KanZklas van Stichting KanZ deel uit van het IKC. De KanZklas biedt
onderwijs op maat aan kinderen met een meervoudige beperking van 0-12+ jaar. Schooljaar 20212022 zijn er drie klassen, te weten De Verkenners (4-8 jr.), de Ontdekkers (8-13 jr.) en de Pioniers
(13+jr.). Meer informatie over Stichting KanZ is te vinden op de website: www.stichtingkanz.com.

Op deze website staat tevens de brochure KanZ leren ‘Onderwijs en zorg voor kinderen met
een (meervoudige) beperking in een reguliere basisschool’ (Documenten www.stichtingkanz.com). In deze brochure wordt nader ingegaan op de wijze waarop het
onderwijs in de KanZklas wordt vormgegeven.

6.8 Burgerschap
Binnen de Kanjertraining en de verschillende thema’s binnen het godsdienstonderwijs, de
HVO lessen (6.9) en IPC (6.10) komen de aspecten van het burgerschap aan de orde, zoals
o.a. verschillende religies en sociale acties. Op deze wijze leren wij de kinderen dat wij leven
in een multiculturele samenleving en op welke wijze je daar actief aan kan deelnemen. De
leerkracht vervult hierin een voorbeeldrol voor de kinderen.

6.9 Onderwijs rondom identiteit
Godsdienstlessen
Tijdens het godsdienstonderwijs wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Hemel en Aarde’,
een methode voor godsdienst en levensbeschouwing in het basisonderwijs. De methode
draagt op een creatieve manier bij aan de religieuze ontwikkeling van kinderen.
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HVO
Bij lessen humanistisch vormingsonderwijs onderzoeken leerlingen levensvragen op een
interactieve, speelse en creatieve manier. Het geeft kinderen de gelegenheid om zo een
eigen waardenbesef en een eigen kijk op het leven te ontwikkelen. Deze lessen worden
gegeven in de groepen 7 en 8.

6.10 International Primary Curriculum (IPC)
Voor de zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek) wordt vanaf groep 4
thematisch gewerkt met IPC. Door middel van IPC doen kinderen kennis op over
verschillende thema’s en daarnaast leren ze vaardigheden om deze informatie te verwerken.
Ook bewegingsonderwijs, mens en maatschappij, muziek, beeldende vorming, internationaal
komen hierbij aan bod.
IPC werkt veel met samenwerkingsopdrachten en spreekt de verschillende intelligenties aan.
Met IPC werken de kinderen aan hun zelfvertrouwen en ontdekken ze volop hun eigen
talenten. Het is daarbij onmisbaar dat kinderen ook begrip voor elkaar leren hebben. Ze
leren zich verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere
mensen, dichtbij en ver weg. Voor meer informatie zie: www.ipc-nederland.nl

6.11 Creatieve vakken
De vakken tekenen, handvaardigheid en muziek worden vaak gecombineerd met andere
vakken. Mocht dit niet van toepassing zijn, dan staan de creatieve vakken apart op het
rooster. Een aantal keren per jaar wordt een creatief circuit georganiseerd. Tijdens zo’n
circuit worden de groepen door elkaar gemixt en vinden er creatieve activiteiten plaats met
hulp van ouders.

6.12 Bewegingsonderwijs
De leerlingen van groep 1 t/m 8 krijgen gymles in de grote gymzaal. Deze lessen worden
verzorgd door een vakleerkracht gym. Er worden spellessen en lessen met toestellen
gegeven. De kleuters gymmen daarnaast ook in de speelzaal met de eigen leerkracht.
Alle informatie over kleding en schoeisel is te vinden in hoofdstuk 10.4.
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6.13 Activiteiten buiten de gewone vakken om
Verjaardagen

Als kinderen jarig zijn, mogen ze dat ook op school vieren. In de klas worden ze door de
kinderen uitbundig toegezongen. Daarna wordt er meestal nog wel iets gezelligs getrakteerd.
Deze dag wordt een groot feest.
Sinterklaas
Een echt kinderfeest, waar we dan ook ruimschoots aandacht aan besteden. Vanaf groep 5
helpen de kinderen de Sint door het maken van een surprise. Tot nu toe heeft de Sint onze
school nog ieder jaar bezocht.
Kerstmis
In alle groepen wordt hier op gepaste wijze aandacht aan besteed. Op de donderdagavond
voor de Kerstvakantie wordt er op het IKC Kerst gevierd. In iedere groep wordt dan
gezamenlijk gegeten.
1e Communie en het Vormsel
Leerlingen die hebben gekozen voor de Rooms Katholieke Identiteit kunnen, buiten
schooltijd, meedoen aan de 1e Communie in groep 4 en het Vormsel in groep 8.
De pastoor van de parochie Sint Jan de Doper komt hier tijdens de godsdienstlessen iets over
vertellen.
Schoolreisje
Het schoolreisje is ieder jaar weer een groot feest. De kinderen gaan onder begeleiding van
leerkrachten en ouders naar leuke bestemmingen. Er is een onderscheid tussen het
schoolreisje van de onder- , midden- en dat van de bovenbouw. Het schoolreisje wordt
bekostigd vanuit de vrijwillige ouderbijdrage.
Kamp groep 8
De leerlingen van groep 8 gaan niet mee met het schoolreisje, want zij gaan op kamp. Bepakt
en bezakt gaan ze op de fiets naar een overnachtingplaats, waar zij een aantal dagen
verblijven. Het programma zit vol met allerlei uitstapjes.
Ouders van groep 8 betalen een extra bijdrage voor het kamp.
Voorstellingen

Ieder jaar streven wij ernaar dat alle groepen een culturele voorstelling bezoeken. Soms
wordt de voorstelling op school gegeven, maar het kan ook zijn dat de leerlingen hiervoor
naar een andere locatie gaan.
Kinderboekenweek en Nationale Voorleesdagen
In het kader van de leesbevordering besteedt het IKC ieder jaar aandacht aan de
Kinderboekenweek en de Nationale Voorleesdagen.
In het schooljaar 2022 – 2023 vindt de Kinderboekenweek plaats van 5 oktober t/m 16
oktober. Het thema is dit jaar “Gi-ga-groen!“.
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De Nationale Voorleesdagen vinden plaats van 25 januari t/m 4 februari 2023 en staan in het
teken van het prentenboek van het jaar: “Maximiliaan Modderman geeft een feestje”.

6.14 Sportieve activiteiten
Zwemmen
Tijdens uitstapjes en excursies komt het voor dat
de kinderen in aanraking komen met water. Wij
gaan er van uit dat leerlingen vanaf groep 5
kunnen zwemmen. Mocht dit niet het geval zijn,
dan is het belangrijk dat de leerkrachten hiervan
op de hoogte zijn.
Sportdag
Tijdens de Koningsspelen wordt een sportdag
georganiseerd.
Daarnaast vindt er een natte sportdag plaats voor
de groepen 5 t/m 8 in zwembad De Bever in Sint Pancras.
Sporttoernooien

In de loop van het jaar worden er een aantal sporttoernooien gehouden waar wij, als IKC
graag aan meedoen. Een aantal voorbeelden zijn de handbal- en voetbalwedstrijden, de
korfbal- en volleybalwedstrijden, de zwemwedstrijden en het schaaktoernooi.
Brandweerwedstrijden
Eén keer per jaar organiseert de plaatselijke
brandweer voor kinderen uit groep 7 en 8
spuitwedstrijden.
Avondwandelvierdaagse
De avond4daagse wordt georganiseerd door Actief Sport & Events.
Naschoolse activiteiten
Allente Opvang verzorgt voor alle kinderen in Oudkarspel en Noord- en Zuid Scharwoude
naschoolse activiteiten. Deze activiteiten vinden onder andere, na schooltijd, plaats in IKC
Oudkarspel.

6.15 Bewustwording duurzaamheid
‘We erven de aarde niet van onze voorouders, maar we lenen hem van onze kinderen’
(Inheems Amerikaans gezegde)
Duurzaamheid delen is duurzaamheid versterken. Hoe kunnen we de wereld rondom ons
heen meer duurzaam maken en beleven? Hoe kunnen we zelf duurzamer leven en
ondernemen? Dat begint bij bewustwording. Duurzaamheid komt onder meer terug in
thema’s van IPC en Nieuwsbegrip (methode begrijpend lezen).
Het IKC heeft allerlei duurzame initiatieven ontplooit:
•
Wij verzamelen het oud papier van de school in een container. Deze container wordt
wekelijks geleegd. Leerlingen van groep 7 zorgen voor de inzameling van het papier
van elke groep.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De Oudervereniging (OV) houdt twee keer per jaar een inzameling van kleding. Het
gewicht bepaalt het bedrag dat de OV hier voor krijgt. Dit geld komt weer ten goede
aan de kinderen.
Elke week heeft één van de groepen milieudienst. Zij halen dan al het zwerfafval op
dat zich op het schoolplein bevindt.
Ieder jaar tekent groep 8 zich in voor een bezoek aan de Huisvuilcentrale in Alkmaar.
We stimuleren ouders en kinderen om bekers en bakjes mee naar school te nemen
i.p.v. drinkpakjes en verpakte koekjes.
We doen de lichten in de lokalen en de borden uit in de pauze.
We zijn alert op het sluiten van de voordeur en de tochtdeuren.
Op kamp gaan zo min mogelijk wegwerpbekers mee, maar wordt gebruik gemaakt
van plastic bekers die door de kinderen worden afgewassen.
Excursies of andere uitjes van de bovenbouw gaan in principe op de fiets.
De vaatwasser draait alleen wanneer hij vol is, meestal op een energiezuinig
programma.
Bij het knutselen wordt regelmatig gebruik gemaakt van restmaterialen, die door
leerlingen zelf verzameld worden.
We hebben een inzamelpunt voor lege baterijen op school en op het dak hebben we
meerdere zonnepanelen.
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7. Het contact met ouders
7.1 Medezeggenschapsraad
Via de medezeggenschapsraad (MR) overleggen vertegenwoordigers van ouders en
personeel met het bevoegd gezag. De leden hebben een zittingsperiode van 4 jaar, met een
mogelijke verlenging van nog eens 4 jaar. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij de
secretaris van de MR. Als er meerdere gegadigden zijn, worden er verkiezingen gehouden.
MR-leden vertegenwoordigen hun achterban, maar zitten altijd op persoonlijke titel in de
raad.
De MR houdt zich bezig met beleidszaken van de school. De MR denkt mee, controleert en
corrigeert waar nodig. Een belangrijk deel van het werk berust op het innemen van
standpunten ten opzichte van datgene wat de schoolleiding doet of laat: (beleids)voorstellen
van het schoolbestuur, de lijnen die door het bestuur worden uitgezet en over de wijze
waarop die lijnen worden uitgevoerd. De MR heeft op een aantal onderwerpen
instemmingsrecht dan wel adviesrecht. Minstens zo belangrijk is dat de MR ook zelf met
voorstellen kan komen. Voorstellen kunnen worden aangedragen door de leden en/of hun
achterban. Het is daarom van belang dat de MR goede contacten onderhoudt met zijn
achterban. De MR heeft direct contact met de directeur van de betreffende school. De
vergaderingen van de MR vinden in de school plaats en zijn openbaar. De data staan op de
website van de school en de notulen zijn op school in te zien. Voor vragen, opmerkingen of
suggesties staat de MR altijd open (mr.ikc-oudkarspel@allente.nl).
GMR
Voor boven schoolse beleidszaken is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(GMR). Elke school van Allente is vertegenwoordigd door een ouder of personeelslid in de
GMR. De data staan op de website van de Allente.

7.2 Oudervereniging
De oudervereniging (OV) van het IKC bestaat uit ouders die nauw betrokken zijn bij de
planning, organisatie en uitvoering van de binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals de
kerst- en paasviering, het Sinterklaasfeest en het schoolreisje. Aangezien dergelijke
activiteiten niet behoren tot het reguliere onderwijsprogramma en ook niet door de
overheid worden bekostigd, vraagt de OV voor deze activiteiten een vrijwillige
ouderbijdrage. Zonder deze bijdrage is de OV niet in staat de diverse activiteiten te
organiseren. De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage (in het primair en voortgezet
onderwijs) is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Kern van de wijziging: alle leerlingen
moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de
vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Dit verandert overigens niets aan de huidige lijn. Alle
leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit
omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.
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De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene
ledenvergadering. Daarna wordt de hoogte van de vrijwillige bijdrage gecommuniceerd met
de ouders. Aan de ouders van de kinderen van groep 8 wordt nog extra een (deel) bijdrage
gevraagd voor het kamp in groep 8. Voor schooljaar 2021-2022 was de vrijwillige
ouderbijdrage €30,00 voor kinderen in groep 1 t/m 8. De vrijwillige ouderbijdrage voor
schooljaar 2022-2023 wordt vastgesteld op 30 augustus 2022.
Ouders en teamleden zijn welkom tijdens alle vergaderingen van de OV. Een keer per jaar
is er een algemene ledenvergadering. In deze vergadering legt de OV verantwoording af met
betrekking tot het (financieel) gevoerde beleid over het afgelopen schooljaar en wordt
goedkeuring gevraagd met betrekking tot de voorgestelde ouderbijdrage voor het nieuwe
schooljaar en de daaraan verbonden begroting. De oudervereniging is hiertoe jaarlijks
verplicht.
Nieuwe leden kunnen zich melden bij het dagelijks bestuur van de oudervereniging
(voorzitter, secretaris en penningmeester). Het dagelijks bestuur wordt door de leden van de
oudervereniging benoemd. De oudervereniging vergadert ongeveer 8 maal per jaar, bij deze
vergaderingen zijn vertegenwoordigers van het team en/of de directeur aanwezig. De OV is
bereikbaar via ov.ikc.oudkarspel@gmail.com

7.3 Ouderbetrokkenheid
Ouders en team van het IKC willen samen het beste uit de kinderen halen.
Bewezen is dat een goede samenwerking tussen school en ouders veel bijdraagt aan de
ontwikkeling van de kinderen, het ‘leren’ stopt immers niet om 14.00 uur. Een goede
ondersteuning van de kinderen thuis verhoogt het rendement van hetgeen op school wordt
geleerd. De invloed van het leren rekenen en lezen is voor 49%(!) de thuissituatie.
Ouderbetrokkenheid is niet het meehelpen met het organiseren van de sportdag of de
knutselmiddagen (dit valt onder ouderparticipatie). Ouderbetrokkenheid is dat de ouders
zich verantwoordelijk voelen bij de ontwikkeling van hun kinderen; ouders tonen
belangstelling voor hoe het op school gaat, ondersteunen hun kinderen bij het maken van
huiswerk en helpen hierbij indien nodig. Daarnaast spreekt het voor zich dat ouders
aanwezig zijn op de ouder-/informatieavonden.
Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht over hoe en wanneer u zich voor een
ouderbijeenkomst kunt aanmelden.
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7.4 Contact met ouders
Jaarplanning
De jaarplanning is zichtbaar via het Ouderportaal van ParnasSys. Wijzigingen in de
jaarplanning worden tijdig door ons aan u doorgegeven via Parro of Nieuwsbrief.
Nieuwsbrief
Eén keer in de 4 a 5 weken ontvangt u per mail een nieuwsbrief met daarin meer
schoolspecifieke informatie.
Website
Veel informatie over onze school kunt u vinden op de website: www.ikcoudkarspel.nl.
Heeft u suggesties met betrekking tot het verbeteren van de website, dan horen wij dat
graag.
ParnasSys/ Parro
Het IKC communiceert voornamelijk via Parro en ParnasSys. Parro is een communicatie-app
tussen ouders en leerkrachten vanuit ParnasSys. Berichten worden naar het door u
opgegeven emailadres(sen) verstuurd. Via het Ouderportaal van ParnasSys kunt u de
persoonlijke gegevens van uw kind inzien en indien noodzakelijk wijzigen. Daarnaast heeft u
inzage in de resultaten van uw kind.

7.5 Startgesprekken
Aan het begin van het schooljaar worden in alle groepen startgesprekken gevoerd. Het doel
van dit gesprek is een eerste kennismaking met de leerkracht en de ouders om zo vanaf het
begin van het schooljaar meer betrokkenheid te creëren tussen school en ouders.
Voor het gesprek krijgt u de uitgangspunten: Welke uitdagingen ouders zien voor hun kind
en welke kansen op cognitief en/of sociaal gebied de leerkracht voor het kind ziet. Wij
denken dat dit extra interactief contactmoment aan het begin van het schooljaar een goede
start is om uw kind het komende schooljaar te kunnen begeleiden.

7.6 Informatie over de vorderingen van uw kind
Vanzelfsprekend heeft u alle belang bij het goed op de hoogte zijn van de prestaties van uw
kind. Dit gebeurt op het IKC op de volgende manier:
-

Minimaal twee keer per jaar, in november en februari/maart, worden ouders
uitgenodigd voor een voortgangsgesprek. Een voortgangsgesprek aan het einde van
het schooljaar is facultatief. Dit vindt plaats op verzoek van leerkrachten of van
ouders.
In groep 1-2 zijn de voortgangsgesprekken gesprekken tussen leerkracht(en) en
ouders, in groep 3 t/m 8 zijn dit voortgangsgesprekken waarbij het kind ook aanwezig
is. Wij noemen dit KOM-gesprekken (Kind-Ouder-Medewerker). In groep 3 en 4 is dit
nog vrijblijvend, maar vanaf groep 5 wordt het kind geacht bij het gesprek aanwezig
te zijn. In deze gesprekken staan het kind en zijn ontwikkeling centraal; wat gaat er
goed, waar liggen ontwikkelpunten, wat kunnen school, ouders en het kind zelf hierin
betekenen. Mocht er vanuit ouders en kind behoefte zijn aan meer dan twee
gesprekken per jaar, dan worden deze in overleg met de leerkracht ingepland. Voor
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-

-

ouders wiens kind extra begeleiding krijgt, worden er standaard extra
zorggesprekken ingepland.
Alle leerlingen van groep 2 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport uitgereikt. In
februari en in juni/juli. Kinderen van groep 1 krijgen 1 rapport aan het einde van het
schooljaar.
Via het ouderportaal van Parnassys kunt u de voortgang van uw kind met betrekking
tot de methodetoetsen en de IEP-toetsen inzien.

7.7 Persoonlijke afspraak
U kunt altijd een afspraak maken met de leerkracht, intern begeleider, coördinator
onderwijs en opvang of de directeur. Het is uiteraard ook altijd mogelijk om via Parro,
telefonisch of via de mail contact met ons op te nemen. Zijn er bijzonderheden thuis die
wellicht van invloed kunnen zijn op het (leer)gedrag van uw kind, dan is het belangrijk dat u
dit meldt bij de leerkracht. Het helpt de leerkracht adequaat te reageren op uw kind. Wij
hopen dat als u ergens mee zit, u hiermee direct komt. U zult zien dat een gesprek positief
werkt.

7.8 Begeleiding schoolkeuze naar voortgezet onderwijs
In het begin van het schooljaar krijgen de ouders van groep 7 en 8 informatie over hoe het
voortgezet onderwijs is georganiseerd, hoe onze school tot een advies komt en hoe ouders
mogelijk met hun kind een keuze kunnen maken voor een vervolgschool.
Medio november formuleert de leerkracht van groep 8 in overleg met de intern begeleider,
de coördinator onderwijs en de directeur het voorlopig advies. Dit is een voorzichtige
voorspelling van het definitieve schooladvies.
Dit voorlopig advies is nuttig voor het plannen van bezoeken aan Open Dagen. Het voorlopig
advies is gebaseerd op acht jaar basisschool in combinatie met de resultaten van het
leerlingvolgsysteem en de gegevens uit het schooldossier.
Voordat de kinderen in april de IEP Eindtoets maken, wordt het definitieve schooladvies
gegeven in februari. Dit schooladvies is belangrijk voor het voortgezet onderwijs. Mocht de
uitslag van de IEP Eindtoets hoger zijn dan het definitieve advies, dan gaat de leerkracht met
ouders en leerling in gesprek en kan dit resulteren in een hoger schooladvies. Mocht de IEP
Eindtoets lager zijn dan het schooladvies, dan blijft het schooladvies van kracht.

7.9 Overgang Primair Onderwijs (PO) naar Voortgezet Onderwijs (VO)
In de regio Noord-Kennemerland zijn afspraken gemaakt over het proces van aanmelding en
inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs door het Netwerk 10-14, een overleg
waarin vertegenwoordigers van het primair en voortgezet onderwijs zitting hebben. De
afspraken zijn vastgelegd in de POVO-procedure.
Het schooladvies van de basisschool is leidend voor de toelating tot het voortgezet
onderwijs. Het schooladvies is gebaseerd op observaties en resultaten van meerdere jaren
en geeft de school voor voortgezet onderwijs een breed beeld van de leerling. Het betekent
dat op basis van het functioneren en de schoolvorderingen van de leerling er tijdig een
aanvang wordt gemaakt in het primair onderwijs met het keuzeproces, voordat de
aanmelding voor het voortgezet onderwijs in de maand maart in groep acht plaatsvindt. Het
primair onderwijs verschaft alle benodigde informatie over de leerling aan het voortgezet
onderwijs. Er is naast de digitale overdracht, via het OSO overstapdossier, altijd sprake van
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een ‘warme’ overdracht in een persoonlijke toelichting tussen de leraar van groep 8 en de
vertegenwoordiger van het voortgezet onderwijs.

7.10 Tussentijds instromen of uitstromen
Het kan zijn dat uw kind tussentijds instroomt of voor het einde van groep 8 het IKC verlaat.
In deze gevallen nemen wij contact op met de vertrekkende of ontvangende school. In geval
van schoolverlaten sturen wij digitaal een onderwijskundig rapport naar de nieuwe school. U
krijgt hiervan een kopie. In geval van tussentijds instromen ontvangen wij een
onderwijskundig rapport van de oude school. Uw kind kan pas worden ingeschreven op het
IKC als het, na goed overleg, is uitgeschreven op de oude school.

7.11 Hulp op school
Bij het organiseren van vele activiteiten kunnen wij niet zonder uw hulp. Om maar een
aantal zaken te noemen:
- Sportdag
- Schoolreisje
- Excursies
- Festiviteiten
- Versieren school
- Creatieve middag
- Musical
- Hoofdluiscontrole
U hulp wordt gevraagd via parro of de nieuwsbrief. klasspecifieke hulp wordt ook met u
gecommuniceerd via Parro. We hopen op u een beroep te mogen doen. Vele handen maken
licht werk.
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8. Uw kind nieuw op school
Onderstaande informatie is met name bedoeld voor ouders van kinderen die instromen in
de kleutergroep.
Nadere afspraken over tussentijds instromen in hogere groepen worden gemaakt tussen
ouders en betrokken scholen.

8.1 Aanmeldingsprocedure
Gezien het belang van de keuze waar u voor staat, vinden wij het belangrijk om hiervoor
ruim de tijd te nemen. Wij volgen in principe de volgende stappen.
-

-

-

-

Informatief gesprek en rondleiding door de school
Dit is een gesprek dat u heeft met de directeur, de IB-er of één van de twee
coördinatoren. U krijgt alle ruimte om vragen te stellen. Tijdens dit gesprek kan ook
verder worden ingegaan op punten waar de school op dat moment mee bezig is. Om
u een zo goed mogelijk beeld van de school te geven vindt dit gesprek en de
aansluitende rondleiding, indien mogelijk, plaats onder schooltijden. Bij het gesprek
en de rondleiding is uw kind van harte welkom.
Afweging keuze
Uw keuze maakt u helemaal zelf. De vraag of het IKC de school is voor uw kind, kunt
u wellicht beantwoorden na het lezen van deze gids en na de sfeer geproefd te
hebben tijdens het informatieve gesprek en de rondleiding. Wij stellen het op prijs,
wanneer uw keuze niet op onze school valt, u dit ook met ons wilt communiceren.
Inschrijven
Inschrijving gebeurt door middel van het inschrijfformulier dat u digitaal krijgt
toegestuurd na het kennismakingsgesprek. Het ingevulde inschrijfformulier levert u,
door u ondertekend, bij ons op school in.
Bevestiging
Na ontvangst van de inschrijving ontvangt u een bevestiging waarin staat dat uw kind
is ingeschreven.

8.2 Toelating
Ten aanzien van toelating geldt bij ons op school het volgende:
-

De toelating van leerlingen geschiedt zonder onderscheid naar
levensovertuiging/herkomst.
Over kinderen die reeds staan ingeschreven op een andere school binnen de
gemeente, wordt eerst overleg gevoerd met de school van herkomst.

8.3 Bijna voor het eerst naar school
Ongeveer vier weken voordat uw kind voor de eerste keer naar school gaat, wordt u
uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de aanstaande leerkracht en worden er
een aantal ‘kijkmomenten’ met u afgesproken. De kijkmomenten vinden plaats op dagdelen
in de weken voorafgaand aan de vierde verjaardag van uw kind. Tijdens deze dagdelen heeft
uw kind de kans om alvast kennis te maken met de nieuwe klasgenootjes, de leerkracht, de
routines in de groep etc. Na zijn/haar verjaardag kan uw kind volledig meedraaien in de
groep. Voor kinderen die vier worden in de weken voor de zomervakantie overleggen wij
met u om te bepalen of het prettig is als uw kind nog meedraait tot aan de vakantie of dat
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het beter is dat uw kind na de zomervakantie start. Kinderen die in de vakantie vier worden
starten na de vakantie.

8.4 Zindelijkheid
De meeste kinderen zijn zindelijk als ze 3,5 jaar zijn. Het zindelijk maken van uw kind
verdient dus ruim voor die tijd de aandacht. Als u informatie wilt over de manier waarop het
zindelijk maken kan worden aangepakt, kunt u contact opnemen met het consultatiebureau.
U begrijpt dat het voor een leerkracht ondoenlijk is om kinderen te verschonen. Dat
betekent dat wij verwachten dat uw kind zindelijk is als hij/zij bij ons op school komt,
zelfstandig naar het toilet kan, doortrekt en de handen wast.
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9. Schoolregels
9.1 Algemene regels
Uiteraard hebben wij op school een aantal huishoudelijke regels, zoals:
-

-

Iedereen is op tijd op school.
Op gymdagen hebben kinderen gymkleding en gymschoenen bij zich.
Op gymdagen is het beter geen sieraden te dragen, aangezien de kinderen tijdens de
gym geen sieraden mogen dragen.
De school is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal uit de
kleedkamer.
Jassen worden in de luizencape gedaan.
Mocht een kind om een belangrijke reden toch een mobieltje nodig hebben, dient dit
met de leerkracht besproken te zijn. School is niet aansprakelijk voor mogelijke
beschadigingen.
Schooleigendommen die door onachtzaam gebruik of baldadigheid van uw kind
beschadigen, moeten vergoed worden.
Op het schoolplein worden de fietsen aan de hand genomen.

Regels geven veiligheid en kunnen de basis vormen voor geborgenheid. Op het IKC gelden
voor iedereen daarom de volgende basisregels:
Wij zijn goed voor elkaar
Wij lachen veel
Iedereen is welkom

Wij geven complimenten

wij vieren feest

Wij mogen onszelf zijn

wij werken hard

wij accepteren elkaar
wij zeggen ‘sorry’ en vergeven

wij horen bij elkaar

wij leren van fouten

Jij bent uniek!
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9.2 Fietsen naar school
Wij vragen iedereen om de fiets op de daarvoor bestemde plaatsen te stallen. Dit in verband
met vluchtroutes en veiligheid. Voor eventuele schade aan fietsen zijn wij niet aansprakelijk.

9.3 Naar binnen en naar buiten gaan
De deuren gaan open om 08.20 uur. De kinderen gaan zelf naar binnen. De kinderen van groep 1 en 2
zeggen buiten hun ouders gedag en worden door de leerkracht opgevangen. De lessen starten om
8.30 uur. Om 14.00u eindigen de lessen en daarna komen de kinderen met de leerkrachten naar
buiten.

9.4 Gymnastiek
De kinderen van groep 1-2 gymmen in hun ondergoed. Als schoeisel raden wij schoenen met
klittenband aan. Deze schoenen zijn gemakkelijk aan en uit te trekken. De kinderen van
groep 3 t/m 8 dragen gymkleding die ze van huis meenemen. Het dragen van gymschoenen
is in verband met de veiligheid en hygiëne verplicht. Deze gymschoenen mogen alleen voor
de zaal worden gebruikt.
Sieraden zijn gevaarlijk tijdens de gymnastiek. De afspraak is: in de klas afdoen of anders
afplakken.
Graag de gymtassen wekelijks mee naar huis, zodat de gymkleding gewassen kan worden.

9.5 Etuis en vulpennen
Alle leerlingen krijgen in groep 3 van ons een gevulde etui en in groep 4 krijgen ze een
rollerpen, die vergelijkbaar is met een vulpen.

9.6 Wat te doen bij ziekte
Wilt u bij ziekte, doktersbezoek en dergelijke ons tijdig via Parro of telefonisch berichten. Wij
willen graag weten waarom een kind niet op school is. Zonder afmelding neemt de
leerkracht bij afwezigheid van uw kind contact met u op. Is uw kind ziek en maakt u gebruik
van de voor- en/of naschoolse opvang, dan moet u dit zelf bij Allente Opvang melden.
Wilt u hoofdluis of besmettelijke ziekten (bijv. kinderzeer, waterpokken, rode hond,
krentenbaard etc.) melden op school. Het spreekt voor zich dat u uw kind thuis houdt tot het
besmettingsgevaar over is.
Wanneer één van de leerkrachten ziek is, doen wij ons uiterste best om voor vervanging te
zorgen. Dit is helaas niet altijd mogelijk. De eerste ‘ziekdag’ zorgen wij voor opvang. Mocht
de ziekte langer aanhouden en er zijn géén vervangers te vinden, dan dient u er rekening
mee te houden dat wij genoodzaakt zijn de kinderen naar huis te sturen. Is dit aan de orde,
dan berichten wij u de dag ervóór via Parro en/of Parnassys.

9.7 Hoofdluis
Hoofdluis kan iedereen krijgen, ook als alle denkbare hygiënische maatregelen genomen zijn.
Geen reden tot paniek of schaamte, maar wel alle reden om actie te ondernemen ter
voorkoming van uitbreiding. Neem contact op met school.
De kinderen worden de week na iedere lange vakantie op hoofdluis gecontroleerd door de
‘luizenouders’. Mocht er bij een kind hoofdluis geconstateerd worden, dan krijgt u een
telefoontje van de leerkracht met het verzoek om uw kind op te halen en te behandelen.
Alle kinderen stoppen hun jas in een zogenaamde ‘luizencape’. Deze luizencape wordt door
school ter beschikking gesteld.

schoolgids 2022 – 2023 IKC Oudkarspel

34

9.8 Therapie onder schooltijd
Vanaf de leeftijd van 5 jaar zijn leerlingen leerplichtig. Dit betekent dat leerlingen aanwezig
moeten zijn op school én dat de onderwijstijd gebruikt moet worden voor onderwijs. Alles
wat geen onderwijs is (of daarmee in verband kan worden gebracht) kan niet plaatsvinden
tijdens schooltijd. Dit betekent dat het volgen van therapie onder schooltijd in principe niet
is toegestaan. Therapieën zoals logopedie en fysiotherapie zullen dan ook in de meeste
gevallen na schooltijd moeten plaatsvinden. Slechts in uitzonderlijke situaties mag een
leerling op medische indicatie een therapie volgen onder schooltijd. De directeur van de
school beslist over de aanvraag. Let op: dit geldt dus ook als de therapiekosten door
ouders/verzekering worden gedragen.

9.9 Verlof
Kinderen zijn leerplichtig met ingang van de eerstvolgende maand na hun vijfde verjaardag.
Derhalve mogen wij de kinderen op uw verzoek niet zomaar vrijaf geven. Ook aan ouders
van kinderen die nog geen vijf jaar zijn vragen wij conform onderstaande regelgeving een
verzoek in te dienen op school. Uiteraard geldt dat wij tot de vijfde verjaardag soepeler met
de regels omgaan.
De wet geeft met betrekking tot verlof onder meer het volgende aan:
De directeur van de school kan verlof verlenen voor schoolverzuim wegens ‘gewichtige
omstandigheden’.
Er mag maar één keer per schooljaar extra vakantieverlof aangevraagd worden. Al is het
maar voor één dag geweest. Een tweede verzoek in dat schooljaar wordt afgewezen. In
uiterste gevallen mag er maximaal 10 aaneengesloten dagen extra vakantieverlof worden
gegeven, alleen bij een geldige reden. Verzoeken om meer dan 10 dagen worden
afgewezen.
Geldige redenen verlofaanvraag:
a. Een werknemer kan onmogelijk weg tijdens de schoolvakantietijd. Een
werkgeversverklaring is dan noodzakelijk.
b. Ernstige ziekte van ouders/verzorgers.
c. Sterfgeval in de naaste familie.
d. Huwelijksfeest/jubileum in de naaste familie.
Houdt u er rekening mee dat voor huwelijksfeesten, jubilea en dergelijke een maximum
aantal dagen geldt. Meestal is dit één of twee. Voor een langere vakantie waarbij een
jubileum of huwelijksfeest slechts de aanleiding is, kan dus geen verlof gegeven worden.
Redenen als ‘een reeds geboekte reis’, ‘niet willen reizen in de vakantiepiek’, ‘de laatste dag
voor de vakantie’ etc. kunnen niet als geldig worden aangemerkt. Deze verzoeken worden
afgewezen.
Ook mag er geen verlof worden gegeven in de eerste twee weken na de grote vakantie, ook
niet gezien de aard van het beroep van de ouders.
De exacte formulering omtrent het verlenen van verlof is als bijlage toegevoegd aan het
formulier waarmee u verlof kunt aanvragen. Een formulier ‘vrijstelling schoolbezoek’ is op te
vragen via ikc-oudkarspel@allente.nl . Wij zijn verplicht de leerplichtambtenaar in kennis te
stellen wanneer een leerling zonder toegekend verlof afwezig is.
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9.10 Fruitdag
Op het IKC stimuleren wij het eten van fruit, daarom is donderdag uitgeroepen tot fruitdag.
Wij kunnen u niet verplichten uw kind op deze dag fruit mee te geven, maar wij zouden het
wel zeer waarderen.
Onder schooltijd wordt er niet gesnoept. Vanzelfsprekend mag er op verjaardagen wel snoep
of ander lekkers getrakteerd worden. Wij willen u vragen om deze traktatie niet te groot te
maken en vanzelfsprekend wordt een gezonde traktatie zeer gewaardeerd.
Sommige leerlingen zijn allergisch voor kleurstoffen of andere voedingsstoffen. Om
teleurstellingen bij deze kinderen te voorkomen, vragen wij u, voordat u de
traktaties inkoopt, even bij de leerkracht te informeren of dat het geval
is in de klas van uw kind.

9.11 Mobieltjes
Mobieltjes blijven thuis. Mocht een kind om een belangrijke reden toch
een mobieltje nodig hebben, dient dit met de leerkracht besproken te zijn. Gedurende de
schooldag ligt het mobieltje in het bureau van de leerkracht. School is niet aansprakelijk voor
mogelijke beschadigingen/ verlies. Bij gebruik van een mobieltje onder schooltijd, wordt het
mobieltje twee dagen door de leerkracht ingenomen.
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10. Veiligheid
10.1 Privacybeleid
Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Onze aanpak is
vastgelegd in het privacyreglement dat door de GMR is goedgekeurd. U kunt dit via onze
website raadplegen. Ook is een externe functionaris gegevensbescherming aangesteld die
ons kan controleren op de voortzetting, uitbouw en uitvoering van ons beleid.
Gegevens die over leerlingen gaan, noemen wij persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik
van persoonsgegevens, als dat echt nodig is voor het leren en begeleiden van onze
leerlingen en voor de organisatie die daar bij hoort. In de privacyverklaring kunt u precies
lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens en
welke gegevens wij verzamelen. De meeste gegevens ontvangen wij van de ouders bij de
aanmelding op school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel van
onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms
worden er ook bijzondere persoonsgegevens geregistreerd, als dat nodig voor de juiste
begeleiding van een leerling, zoals gegevens over dyslexie, ADHD of gezondheidsproblemen.
Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de relevante wetgeving
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Foto’s en filmpjes
Foto’s zijn ook persoonsgegevens. School en ouders/verzorgers zijn samen verantwoordelijk
voor het veilig en betrouwbaar omgaan met deze persoonsgegevens. De school vraagt u elk
jaar om toestemming voor het gebruik van foto’s voor bijvoorbeeld in de nieuwsbrief of op
de website. U mag altijd besluiten om die toestemming niet te geven of om eerder gegeven
instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig
met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen.
We begrijpen dat u graag foto’s maakt tijdens bijzondere gebeurtenissen op school. We gaan
ervan uit dat u daarbij rekening houdt met het feit dat niet alle ouders het op prijs stellen
dat foto’s van hun kind publiekelijk worden gedeeld. Wij gaan ervan uit dat ouders
terughoudend zijn met het maken van foto’s en video’s en het plaatsen ervan op internet.
Een paar tips:
• Maak foto’s en video’s alleen voor eigen gebruik.
• Zet geen foto’s en video’s op publiekelijk toegankelijke websites of sociale media.
• Maak overzichtsfoto’s, waar individuele kinderen niet of nauwelijks op te herkennen zijn.
• Maak een close-up alleen van uw eigen kind.
• Maak geen foto’s van kinderen waar uw eigen kind niet op staat
Vragen over privacy
Allente heeft intern een privacy officer aangesteld. Hier kunt u terecht met alle vragen over
privacy privacy@allente.nl . Ook hebben wij een externe Functionaris voor
Gegevensbescherming aangesteld. Dit is mevrouw M. van der Horst van de CED-Groep. U
kunt haar bereiken via m.vanderhorst@cedgroep.nl.
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10.2 Verzekeringen
Allente heeft voor alle scholen een schoolongevallenverzekering afgesloten. Op grond van
deze verzekering zijn alle personeelsleden en leerlingen van de school bij schoolactiviteiten
verzekerd. Daarnaast is er een verzekering tegen het risico van aansprakelijkheid. Deze
verzekering geldt alleen voor schadegevallen waarbij het personeel iets verwijtbaar is en de
school daarvoor aansprakelijk gesteld kan worden. Beide verzekeringen gelden ook voor
mensen die op vrijwillige basis in de school werkzaam zijn.

10.3 Vervoer leerlingen in particuliere auto’s
Soms is het nodig dat leerlingen per auto naar een door het IKC georganiseerde activiteit
gebracht moeten worden. Het IKC is verplicht de veiligheid van de leerlingen te waarborgen.
Echter, als een ouder in zijn/haar auto leerlingen vervoert, zal er altijd ook een
aansprakelijkheid voor de ouder gelden.
Voorbeeld:
Stel, een ouder vervoert leerlingen naar een activiteit en veroorzaakt een verkeersongeval
doordat bijv. geen voorrang is verleend. Door het ongeval raakt leerling X gewond (gelukkig
niet ernstig, maar toch). De ouder die achter het stuur zit van de auto tijdens het ongeval is
rechtstreeks aansprakelijk tegenover de ouders van leerling X.
Als de ouders van leerling X het IKC aansprakelijk stellen zal in dit geval de verzekering van
de school de schade verhalen bij de bestuurder van de auto die betrokken is geweest bij het
ongeval!
Oplossing aansprakelijkheid:
Het is daarom van het grootste belang, dat ouder(s)/verzorger(s) die het vervoer van de
kinderen voor hun rekening nemen, een schadeverzekering inzittenden (=SVI) hebben.
VEILIGHEID KINDEREN IN AUTO:
Artikel 59 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens stelt regels op ten aanzien
van autogordels en kinderzitjes. Wat zijn nu precies die regels?

Voorin

Achterin

Volwassenen/kinderen 12 jaar en
ouder

Kinderen 0 t/m 2 jr.

Gordel verplicht

Kinderzitje verplicht

Gordel verplicht

Kinderzitje verplicht

Kinderen 3 t/m 11 jaar
kleiner dan 1.50 meter
Kinderzitje verplicht
Kinderzitje verplicht
indien aanwezig, anders
aanwezige gordel als
heupgordel gebruiken.

Kinderen moeten voor hun veiligheid ALTIJD in de gordels of in een goedgekeurd kinderzitje
in de gordels zitten. Als er op de achterbank twee of drie gordels aanwezig zijn, mag u dus
NOOIT meer dan twee of drie kinderen achterin vervoeren.
NOOT:
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Op deze manier zal het vervoer van de schoolkinderen
nog beter en nog veiliger zijn.
Nog één punt ter aanvulling: als het goed is, staat in uw
polis van de inzittendenverzekering hoeveel kinderen u
mag vervoeren in uw auto. Het is goed om dat even na
te kijken.

10.4 Dak schoolgebouw en gymzaal
Het komt regelmatig voor dat kinderen, van onze school, zich na schooltijd op het dak van de school
of gymzaal bevinden. Zij doen dit om ballen van het dak te halen of om ‘gewoon’ te spelen. Komt een
bal tijdens schooltijd op het dak, dan wordt deze elke woensdag na schooltijd door een volwassene
en met behulp van een trap van het dak gehaald. Er wordt onder schooltijd nooit op het dak
geklommen.

Na schooltijd is deze begeleiding er niet vanuit school. Besluiten kinderen om toch op het
dak te klimmen dan gaan wij ervan uit dat u dat als ouder weet. Het valt dan onder de
verantwoordelijkheid van de ouders. Noch de directie van het IKC, noch Allente draagt
hiervoor buiten schooltijden de verantwoordelijkheid. Wij willen u vragen dit met u kinderen
te bespreken.

10.5 Aangerichte schade
Na schooltijd mag er op het schoolplein natuurlijk ook worden gespeeld. Mocht er tijdens
het spel schade worden aangericht, dan verzoeken wij de ouders ons hiervan op de hoogte
te stellen, zodat wij een regeling kunnen treffen met betrekking tot het herstel en vergoeden
van de schade via de verzekering.

10.6 Bereikbaarheid
Wilt u eventuele veranderingen in uw gezinssituatie melden bij de directie of de eigen
leerkracht? Dit geldt ook voor veranderde telefoonnummers. Mocht u een andere huisarts
hebben dan willen wij dat ook graag weten, zodat wij in geval van nood direct de juiste
huisarts kunnen bereiken. Het is en blijft van groot belang dat wij u, in geval van nood,
kunnen bereiken!

10.7 Niet alleen naar huis onder schooltijd
De inspectie stelt als eis dat de kinderen onder schooltijd niet alleen naar huis, tandarts etc.
mogen gaan. In alle gevallen wordt u verzocht uw kind op te halen en ook weer naar school
te brengen.

10.8 Omgangsprotocol IKC Oudkarspel
Door met elkaar goede afspraken te maken over hoe je met elkaar dient om te gaan,
proberen wij zoveel mogelijk ongewenst gedrag te voorkomen. Eventueel pestgedrag heeft
een consequente aanpak tot gevolg. Dit staat beschreven in ons protocol. Dit protocol is te
vinden onder het kopje protocollen op de website.

10.9 Aandachtsfunctionaris
Bij (vermoedens van) kindermishandeling doorloopt de aandachtsfunctionaris op het IKC
de stappen van de meldcode.
De aandachtsfunctionarissen op het IKC zijn Ariane Breimer, Danielle Bart en Miranda Roest.
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10.10 Sociale Veiligheid
In de wet staat de zorgplicht van de school centraal. Van scholen wordt verwacht dat ze alles doen wat
nodig is om leerlingen een veilige omgeving te bieden. Het actief tegengaan van pesten is daar
onderdeel van. Dit vraagt van scholen dat ze een actief veiligheidsbeleid voeren dat doeltreffend is.
Monitoring van de sociale veiligheid van leerlingen geeft daarover informatie. De Memorie van
Toelichting bij de wet zegt hierover: “Een school kan pas goed beleid ten aanzien van sociale veiligheid
voeren als zij inzicht heeft in de feitelijke en ervaren veiligheid en het welbevinden van de leerlingen.
Op basis van monitoring die een representatief en actueel beeld geeft van de sociale veiligheid van de
leerlingen, krijgen scholen inzicht in de daadwerkelijke sociale veiligheid op de school.” Als de
resultaten daartoe aanleiding geven, zal de school op basis van deze gegevens het beleid aanpassen.
Het schoolbestuur is hiervoor verantwoordelijk.
Wat is sociale veiligheid?
Een school is veilig als de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen niet door handelingen
van anderen wordt aangetast. Dat betekent dat er een veilige en positieve sfeer is op school. Het
betekent ook dat de school optreedt tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere
vormen van ongepast gedrag, en deze zoveel mogelijk voorkomt.
Jaarlijkse monitoring
Jaarlijks moet er een monitoring plaatsvinden van de veiligheidsbeleving van de leerlingen.

Op onze
school gebeurt dit door 2x per jaar de leerlingvragenlijsten van KANVAS in te laten vullen
door de leerlingen van groep 5 t/m 8. Als de uitkomsten daarvan signalen van onvoldoende sociale
veiligheid opleveren, zal de school nagaan hoe zij de sociale veiligheid kan verbeteren.
Coördinator sociale veiligheid
De coördinator en het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders met betrekking tot de sociale
veiligheid binnen onze school is de Intern Begeleider (IB-er), Daniëlle Bart. Zij is bereikbaar op

dinsdag, donderdag en vrijdag. Daarnaast is zij per mail bereikbaar via d.bart@allente.nl

10.11 Schorsing en verwijdering
Omdat ouders en kinderen recht hebben op een juiste en zorgvuldige behandeling heeft
Allente een procedure vastgesteld waarin zaken als schorsing en verwijdering van leerlingen
zijn geregeld. Deze regeling is te vinden op de website van Allente.
Een samenvatting van het beleid:
Slechts in uiterste gevallen zal een school overgaan tot schorsing of verwijdering van een
leerling. Dit kan het geval zijn bij ernstig wangedrag van een leerling en/of ouders en bij een
onherstelbaar verstoorde relatie tussen school en leerling en/of ouders. Schorsing is slechts
mogelijk voor een beperkte periode. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de
ouders meegedeeld nadat er overleg heeft plaatsgevonden met de leerling, de ouders en de
groepsleerkracht. Verwijdering van een leerling is een ordemaatregel die uiterst zorgvuldig
wordt genomen volgens een wettelijk vastgelegde procedure.

10.12 De klachtenregeling
Op school kunnen gebeurtenissen plaatsvinden waar u het als ouder niet mee eens bent. Er
kunnen dan problemen ontstaan tussen ouders en (medewerkers van) de school. In gesprek
gaan, klaart doorgaans de lucht en leidt veelal tot oplossingen. We hopen dan ook dat u bij
problemen of klachten met de betrokken persoon in gesprek gaat.
Soms kan een verschil van inzicht echter zo groot zijn, dat u hierover een klacht wilt
indienen. Allente heeft voor dergelijke situaties een klachtenregeling vastgesteld. Deze is te
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vinden op de website. Iemand die wil klagen kan dat het beste eerst kenbaar maken bij de
schoolleiding of het schoolbestuur. Mogelijk kan de klacht dan verholpen worden. In de
klachtenregeling wordt beschreven dat u in het geval van een klacht contact op kan nemen
met de interne contactpersoon van de school. Voor onze school zijn dat Susanne Beukers,
Maaike Jonker en Anita Wit. De contactpersoon zal de klager indien nodig verwijzen naar
één van de externe vertrouwenspersonen van Allente. Deze vertrouwenspersonen kunt u
ook zelf benaderen:
- de heer Musman, via rmusman@obdnoordwest.nl of telefonisch via 06 523 465 36;
- GGD Hollands Noorden via 088-0100550
De vertrouwenspersoon gaat na hoe hij de klager kan begeleiden bij de oplossing van de
klacht. Als een oplossing van de klacht op school niet meer mogelijk is, kan de
vertrouwenspersoon de klager helpen de klacht neer te leggen bij de klachtencommissie.
Voor het behandelen van de klachten is Allente aangesloten bij een onafhankelijke
klachtencommissie: de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). De LKC bepaalt
samen met de klager en het schoolbestuur of degene waarover geklaagd is, welke route
gekozen wordt om de klacht op te lossen:
Route 1: Interne klachtbehandeling (op niveau van school of bestuur)
Als beide partijen ermee instemmen wordt de klacht doorgestuurd naar het schoolbestuur,
die de klacht verder in behandeling neemt. De klacht kan dan intern worden opgelost.
Route 2: Mediation
Onderwijsgeschillen biedt ook mediation aan voordat er een officiële klacht bij de LKC is
ingediend. U kunt dan tot een oplossing voor een (dreigend) conflict komen met behulp van
een onafhankelijke neutrale persoon: de mediator van Onderwijsgeschillen. Hiermee kunt u
een formele procedure voorkomen. Hierover leest u meer onder het tabblad Mediation van
de LKC.
Route 3: Formele procedure
Als besloten wordt de klacht via de formele procedure af te handelen dan onderzoekt de LKC
de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan
het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur
neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de
uiteindelijke beslissing. Hierover leest u meer onder het tabblad Procedure.
De Landelijke Klachtencommissie is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508
AD Utrecht, 030 - 280 95 90, info@onderwijsgeschillen.nl. Op de website
www.onderwijsgeschillen.nl is meer informatie te vinden over klachtbehandeling.
Vertrouwensinspecteur
Met klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, psychisch en fysiek geweld,
discriminatie en radicalisering kunt u terecht bij de vertrouwensinspecteur. De
vertrouwensinspecteur is bereikbaar op 0900-1113111 (lokaal tarief).
Personeelsleden van de school en dus ook de interne contactpersoon zijn wettelijk verplicht
een vermoeden van een seksueel misdrijf jegens een minderjarige leerling in de
schoolsituatie te melden aan het bestuur van de school. Het bestuur is verplicht een
dergelijk vermoeden te melden aan de vertrouwensinspecteur.
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11. Nog meer wetenswaardigheden
11.1 Verplichte onderwijstijd basisschool
Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren.
Leerlingen moeten in de eerste 4 schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur les krijgen.
In de laatste 4 schooljaren (bovenbouw) 3.760 uur. De 240 uur die overblijven, kunnen
scholen verdelen over de onderbouw en bovenbouw. Er is geen maximum aantal uren
onderwijs per dag. De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) let er op dat scholen
voldoende uren onderwijs geven. Voor IKC Oudkarspel is gekozen om de 7.520 uur
gelijkmatig over 8 schooljaren te verdelen. Dit komt neer op 940 lesuren per schooljaar.

11.2 Schooltijden
Groep 1 t/m 8

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

vrijdag

08.30 – 14.00

08.30 – 14.00

08.30 – 14.00

08.30 – 14.00

08.30 – 14.00

11.3 Vakantierooster en studiedagen
Het vakantierooster voor het schooljaar 2022-2023 ziet er als volgt uit:
Vakantie
Datum
Herfstvakantie
17-10-2022 t/m 21-10-2022
Kerstvakantie
26-12-2022 t/m 06-01-2023
Voorjaarsvakantie
27-02-2023 t/m 03-03-2023
e
2 Paasdag *
10-04-2023
Meivakantie*
24-04-2023 t/m 05-05-2023
Hemelvaartsdag + vrijdag erna
18-05-2023 t/m 19-05-2023
e
2 Pinksterdag
29-05-2023
Zomervakantie
24-07-2023 t/m 01-09-2023
* Goede Vrijdag is géén vrije dag en koningsdag valt in de meivakantie.
Geplande studiemomenten waarbij kinderen eerder vrij zijn:
Dag
Ma
Wo
Di
Vrij
Di
Do

Datum
03-10-2022
02-11-2022
06-12-2022
24-02-2023
11-04-2023
06-07-2023

Invulling
Studiedag; hele dag vrij
Studiedag; hele dag vrij
Studiedag; hele dag vrij
Studiedag; hele dag vrij
Studiedag; hele dag vrij
Studiedag; hele dag vrij

Groep
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8

11.4 IKC Leerlingenraad
Vanaf groep 5 zitten vanuit elke klas twee leerlingen in de leerlingenraad. Deze leerlingen
zijn door hun eigen klas gekozen om hun klas te vertegenwoordigen. De leerlingen uit de
raad doen altijd verslag in de klassen en ook worden de ouders op de hoogte gehouden van
de zaken die zijn besproken en de plannen die worden gemaakt.
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11.5 Schoolfotograaf
Elk jaar komt de schoolfotograaf aan het begin van het schooljaar op school. Er worden dan
individuele foto’s, broer/zus foto’s (die ons onderwijs volgen) en een groepsfoto gemaakt.
Vervolgens kunt u online bij de schoolfotograaf de gewenste foto’s bestellen en betalen.

11.6 Acties tijdens het schooljaar
Veel verenigingen, bedrijven en instellingen benaderen de school om materialen uit te delen
voor hun acties of deel te nemen aan hun acties of aanbiedingen (denk hierbij aan
bijvoorbeeld de muziekschool of hobbyclub of het inzamelen voor een goed doel). Om ieder
gelijke kansen te bieden, wordt er op het whiteboard in de entreehal melding gemaakt van
een dergelijke actie en daarbij tevens vermeld waar eventuele materialen hiervoor
verkrijgbaar zijn. De school draagt voor deze acties geen enkele verantwoordelijkheid en is
ook vrij in het wel of niet bekend maken van acties.

11.7 Laarzen en/of regenkleding
Wanneer uw kind laarzen naar school draagt, wilt u dan duidelijk daar de naam van uw kind
in schrijven. Het gebeurt maar al te vaak dat de kinderen hun eigen laarzen niet herkennen.
Ook bij de regenkleding is het handig als deze is voorzien van een naam of merkteken.

11.8 Feesten op school
Door het jaar heen zijn er verschillende feesten voor de kinderen. Op deze dagen is er voor
de kinderen altijd iets lekkers, dat wordt verzorgd door de oudervereniging. Er zijn heel wat
kinderen die een dieet hebben (bijv. suikervrij). De groep van dieetkinderen wordt steeds
groter en complexer. Dit maakt het voor de inkoop te ingewikkeld. De oudervereniging zorgt
bij feesten daarom in ieder geval voor limonade zonder kleurstoffen.
Verder vraagt de oudervereniging u om uw kind iets alternatiefs mee te geven als dit voor
het dieet nodig is. Zo krijgen alle kinderen iets dat ze mogen hebben en u als
ouder/verzorger weet natuurlijk wat het lekkerste alternatief is voor uw kind. Enkele dagen
voor de feestdag kunt u eventueel bij de leerkracht informeren wat er uitgedeeld gaat
worden.

11.9 Voorschoolse en naschoolse opvang
De organisatie van de voor- en naschoolse opvang is in professionele handen van Allente
Opvang. Zij verzorgt tevens de peuteropvang (vanaf 2 jaar). Wilt u gebruik maken van de
diensten van Allente Opvang dan moet u dit zelf regelen via https://allente-opvang.nl.
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11.10 Jeugdgezondheidszorg
De taak van de Jeugdgezondheidszorg is het begeleiden van de gezondheid, groei en
ontwikkeling van uw kind. U als ouder kunt vragen stellen over onder andere gezondheid,
groei, opvoeding, gedrag, eten, slapen, bedplassen, leerproblemen en sport. Deze vragen
kunt u hen op elk moment stellen, zowel telefonisch als tijdens preventieve
gezondheidsonderzoeken (tel. 0900-0400682). Als u dat wilt, maken zij met u en uw kind een
afspraak.
Kinderen worden op vaste contactmomenten, zoals
vastgelegd in het landelijk basistakenpakket van de JGZ,
gevolgd. Deze contactmomenten zijn 5-jarigen, leerlingen
uit groep 7 van het basisonderwijs en leerlingen uit klas 2
van het voortgezet onderwijs. Bij alle 5-jarigen en
leerlingen uit groep 7 worden de lengte en gewicht
gemeten en de ogen onderzocht.
Bij de 5-jarigen wordt ook het gehoor onderzocht. De
ouders van deze leerlingen wordt gevraagd een
gezondheidsvragenlijst in te vullen. Soms is het wenselijk om vanuit school ook aanvullende
informatie te geven, dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. De jeugdarts of
jeugdverpleegkundige voert aan de hand van de onderzoeksresultaten en de ingevulde
vragenlijst van de ouders een gesprek met de leerkracht.

11.11 De begeleiding en inzet van stagiaires
Vanuit de PABO komt regelmatig het verzoek of wij studenten willen en kunnen plaatsen op
het IKC. Wij doen dit, als leerkrachten hebben aangegeven een stagiair(e) te willen
begeleiden. De leerkracht van de groep blijft eindverantwoordelijk en is in de groep
aanwezig als de student les geeft. Een uitzondering hierop vormen LIO-stagiaires (Leraar in
Opleiding). Deze stagiaires zitten in de afrondende fase van hun opleiding. Door middel van
de LIO-stage laten ze zien dat ze bekaam zijn. Hij/ zij geeft tijdens de LIO-stage zoveel
mogelijk les en de leerkracht is daarbij ‘op afstand’ aanwezig. Ook neemt de stagiair(e) deel
aan zaken buiten de klas zoals oudergesprekken en vergaderingen. Hij/zij draait dus samen
met de leerkracht de klas. De school houdt de eindverantwoordelijkheid.
Ook vanuit de opleiding SPW (sociaal pedagogisch werk) krijgen wij het verzoek tot het
plaatsen van studenten die onderwijsassistent willen worden. Zij lopen daarvoor stages die
het hele schooljaar duren en zijn dan gedurende twee of drie dagen per week aanwezig in
één of meerdere groepen. Zij doen gedurende deze dagen waardevol aanvullend werk en
zorgen voor extra handen in de groep. Omwille van de privacy, nemen wij geen oudleerlingen aan waarvan er nog een jonger broertje / zusje bij ons op school zit.

11.12 Snuffelstages
Vanuit het voortgezet onderwijs krijgen wij met grote regelmaat de vraag of leerlingen een
maatschappelijke stage op het IKC mogen lopen. Dit betreft vaak oud-leerlingen en de stage
beslaat een dag tot twee weken. Vanzelfsprekend staan wij hiervoor open.
Ook hier hanteren wij de regel, omwille van de privacy, dat wij geen oud-leerlingen aan
nemen waarvan er nog een jonger broertje/zusje bij ons op school zit.
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12. Instanties aan de school verbonden
Naam

Allente

Schoolarts

Het sociaalplein
(Centrum voor Jeugd en Gezin)
Inspectie Basisonderwijs
Meldpunt vertrouwensinspecteurs

Adres
Bogert 2-3
1721 PH
Broek op Langedijk
www.allente.nl
info@allente.nl
Tel: 0226-320208
Gemeenschappelijke gezondheidsdienst
Noord-Kennemerland Afd. Jeugd Gezondheidszorg
Postbus 9333, 1800 GH Alkmaar
Hertog Aalbrechtweg 5
Tel: 072-5662662
www.hetsociaalplein.nl
Tel: 0725755181
Tel: 0800-8051
www.onderwijsinspectie.nl
Tel: 0900-1113111 (lokaal tarief)
•

Externe Vertrouwenspersonen

Dhr. Musman
rmusman@obdnoordwest.nl
Tel: 06-523 465 36

•

Samenwerkingsverband

Privacy officer Allente
Externe functionaris
Gegevensbescherming

Stichting KanZ
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GGD Hollands Noorden
Tel: 088-0100550
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs NoordKennemerland
Directeur: mevr. A. Ottenheym
www.ppo-nk.nl
privacy@allente.nl
Mevr. M. van der Horst (CED-Groep)
m.vanderhorst@cedgroep.nl
Spinel 36
1703 GH Heerhugowaard
info@stichtingkanz.com
https://www.stichtingkanz.com
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13. Handige links
Hieronder vindt u een lijst met links die op diverse plaatsen in de schoolgids zijn genoemd of
die voor u als ouder handig kunnen zijn.
www.allente.nl
www.kanjertraining.nl
www.taakspel.nl
www.onderwijsinspectie.nl
www.bibliotheeklangedijk.nl
www.hetsociaalplein.nl
www.minocw.nl
www.swvponoord-kennemerland.nl
www.bosos.nl
www.snappet.nl
www.ipc-nederland.nl
www.ppo-nk.nl
www.rivm.nl/hoofdluis

www.thuisarts.nl
www.stichtingkanz.com
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