
 

 
Beste ouders/ verzorgers, 

 

Via deze weg, wil ik mij graag voorstellen.  
Mijn naam is Margriet van Hierden. Ik ben  

onderbouwcoördinator en leerkracht van groep 4  
op de Triangel. Sinds dit schooljaar ben ik aangesteld 

als combinatiefunctionaris van Nova Silva. Deze 
functie houdt in, dat ik één ochtend in de week vrij  

gespeeld ben van taken om de doorgaande lijn  
van 0-7 jaar te helpen optimaliseren. Tevens doe  

ik onderzoek naar de aansluiting van  
kinderdagverblijf en peuteropvang naar de 

basisschool.   
 

Gezamenlijke activiteiten 
In het begin lag het accent op ontmoeting tussen  

leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Nu zie ik  

al steeds meer een intensievere samenwerking.  
Pedagogische medewerkers en leerkrachten van de 

groepen 1 en 2 zijn gestart met het plannen van 
gezamenlijke thema’s zoals Modderdag, 

voorleesdagen, Sinterklaas, vriendjes en 
vriendinnetjesdag. Het is mooi om te zien dat 

kinderen van Partou en Triangel door middel van 
gezamenlijke activiteiten al steeds meer bij elkaar 

betrokken zijn waardoor de overgang van peuter naar kleuter soepeler 
verloopt.    

 
Zorg en leerlingvolgsysteem  

Op het gebied van zorg heb ik mij beziggehouden met KIJK. Dit is een 
ontwikkelingsvolgsysteem dat uw kind op meerdere gebieden volgt. Te 

denken aan sociaal-emotioneel, motorisch, taal en rekenontwikkeling. 

Door middel van observaties en activiteiten kunnen de leerkrachten en de 
pedagogisch medewerkers van de peuteropvang deze lijsten op een goede 

manier invullen. Omdat we met hetzelfde systeem werken, kunnen we 
sneller aansluiten op de behoeften van uw kind of vroegtijdig problemen 

signaleren. De leerkrachten kunnen aansluiten op wat voorschools al aan 
begeleiding ingezet is. Daarnaast hebben we uitgebreid gesproken over de 

overdracht van peuteropvang naar basisschool. Door middel van een 
warme overdracht van de ontwikkeling van uw kind, kan op de basisschool 

zonder onderbreking voortgeborduurd worden.   
 

Verbeteren van elkaars werkwijze en gebruik maken van 
kwaliteiten. 

In de afgelopen periode heeft er collegiale consultatie plaatsgevonden. 
Medewerkers van Partou zijn in de kleutergroepen geweest en vice versa 



om overeenkomsten en verschillen te zien. Hierover zijn we met elkaar in 

gesprek gegaan. Daarnaast ben ik bij de peuteropvang gaan kijken om 
het IKC nog beter in beeld te krijgen en hiervan uit vinden er pilots plaats 

om de aansluiting verder te optimaliseren.   

 
 

 
 

Enquête  
Alle medewerkers van ons IKC hebben een door mij ontwikkelde enquête 

ingevuld. Vanuit deze  nulmeting gaan we samen plannen maken voor de 
toekomst!  

In de ouderenquête die binnenkort uitgaat van de Triangel worden er 
vragen gericht op het IKC gesteld. Ik ben benieuwd naar de antwoorden 

en heeft u verder nog ideeën of tips, dan verneem ik dat graag!  
 

Koffie-uur 
Woensdag 25 april zal ik samen met Elsemarie (Intern Begeleider CNS de 

Triangel) een koffie-uur organiseren over de werkwijze van ‘Geef me de 

Vijf. We zullen inzoomen op welke wijze wij op ons IKC één zelfde aanpak 
hanteren bij gedrag. Daarnaast willen wij u informeren hoe over hoe u 

thuis eventueel deze werkwijze kunt toepassen. Bent u nieuwsgierig 
geworden? Dan bent u van harte uitgenodigd op woensdag 25 april om 

8.30.   
 

Hartelijke groet, 
 

Margriet van Hierden  
Combinatiefunctionaris IKC  

 
 

 

 
 

 
 


