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Geachte ouder(s)/verzorger(s),

In deze IKC Loedoes kalender voor het schooljaar 2022-2023 
vind je de belangrijkste informatie over de schoolorganisatie en 

schooldata die bij de start van het nieuwe schooljaar bekend 
zijn. Elk oudste, schoolgaande kind uit een gezin ontvangt deze 

kalender. 

Gedurende het schooljaar geven we via ouderbrieven, ISY en 
onze website (www.loedoes.nl) actuele informatie over de 

schoolorganisatie. Deze informatie kun je zelf in de kalender 
noteren.

Een goed schooljaar 2022-2023 gewenst!

Directie & team IKC Loedoes 

loedoes
Integraal Kindcentrum 
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5
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1ste schooldag 
IK-JIJ-WIJ week

september
week 36  |  2022

Roosje (KDV) jarig

Djordi jarig

Noortje jarig
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Avondvierdaagse Sittard 
Avondvierdaagse Sittard

Avondvierdaagse Sittard  |  Schoolfotograaf school

Avondvierdaagse Sittard  |  Schoolfotograaf school
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Gipsproject groep 8

Prinsjesdag
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week 38  |  2022

Niels jarig
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week 39  |  2022
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Werelddierendag  |  AVL/OV vergadering

Studiedag alle groepen vrij  |  Dag van de leerkracht

Kinderboekenweek start thema: Gi-Ga-Groen

3
4
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6
7
8
9

oktober
week 40  |  2022
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24
25
26
27
28
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30

oktober
week 43  |  2022

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Wintertijd, klok 1 uur terug
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31
1
2
3
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5
6

okt - nov
week 44  |  2022

Suzanne jarig
 (Peuteropvang)
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Schoolontbijt hele IKC

St. Maarten

St. Maarten viering

7
8
9
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week 45  |  2022

Milly jarig
(Peuteropvang)
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OV vergadering
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Sinterklaasviering

28
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30
1
2
3
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nov - dec
week 48  |  2022

Eline jarig
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Sinterklaas5
6
7
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9
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december
week 49  |  2022

Petra jarig (KDV)
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december
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Miranda jarig (KDV)

Dorry jarig (BSO)
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Winterfeest | portfolio’s groepen 1 t/m 8 mee naar huis

Continurooster tot 14:30 uur

1ste Kerstdag

19
20
21
22
23
24
25

december
week 51  |  2022

Patricia jarig
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26
27
28
29
30
31
1

dec -  jan
week 52  |  2022

Wintervakantie  |  2de Kerstdag

Wintervakantie

Wintervakantie

Wintervakantie 

Wintervakantie

Oudjaarsavond

Nieuwjaarsdag
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Wintervakantie

Wintervakantie

Wintervakantie

Wintervakantie

Wintervakantie  |  Driekoningen

2
3
4
5
6
7
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januari
week 1  |  2023
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OV vergadering

Studiedag alle groepen vrij
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Hein jarig
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30
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1
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Ilona jarig
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Start thema: tijdmachine

Studiedag, alle groepen vrij
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week 6  |  2023

Erna jarig

Naomi jarig (KDV)
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Carnavalsviering ‘s morgens 
(groepen 5 t/m 8 ‘s middags vrij)
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februari
week 7  |  2023

Claire jarig
Laura C jarig 

(Peuteropvang)
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februari
week 8  |  2023

Neeltje jarig

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie
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week 9  |  2023

Maud Seegers jarig
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week 10  |  2023

Marloe jarig

Laura D jarig (BSO)

Connie jarig (KDV)
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OV vergadering
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week 11  |  2023

Suzan (BSO)
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Oudergesprekken groepen 1 t/m 7

Zomertijd, klok 1 uur vooruit
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week 12  |  2023
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week 13  |  2023
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Lentefeest

1ste Paasdag

3
4
5
6
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april
week 14  |  2023

Natalie jarig
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2de Paasdag, alle groepen vrij10
11
12
13
14
15
16

april
week 15  |  2023

Janine jarig

Fabienne jarig
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IEP-eindtoets

IEP-eindtoets

Continurooster tot 14.30 uur
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april
week 16  |  2023

Carola jarig
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Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie  |  Koningsdag

Meivakantie

24
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april
week 17  |  2023

Dennis jarig
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Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie  |  Dodenherdenking

Meivakantie  |  Bevrijdingsdag

1
2
3
4
5
6
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mei
week 18  |  2023

Sanne jarig
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Start thema: Wereldreizigers

Moederdag

8
9
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mei
week 19  |  2023

Whitney jarig
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15
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week 20  |  2023

OV vergadering

Hemelvaartsdag, alle groepen vrij

Alle groepen vrij



maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

loedoes
Integraal Kindcentrum 

046 - 400 92 66  |  www.loedoes.nl  |  info.loedoes@kindante.nl
IKC Loedoes  |  Hulsestraat  1  |  6135 JK Sittard

Integraal Kindcentrum Loedoes

1ste Pinksterdag

22
23
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mei
week 21  |  2023

Diana jarig (BSO)
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2de Pinksterdag, alle groepen vrij29
30
31
1
2
3
4

mei - juni
week 22  |  2023

Manon jarig
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Hanneke jarig
(Peuteropvang)
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Schoolreis groepen 1 t/m 7 

IKC Studiedag, alle groepen vrij en heel IKC gesloten

Vaderdag
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17
18

juni
week 24  |  2023

Marloes jarig
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Deze week sportweek gemeente Sittard-Geleen (o.v.b.)

Schoolkamp groep 8

Schoolkamp groep 8

Schoolkamp groep 8

19
20
21
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25

juni
week 25  |  2023

Hanneke, Mandy 
en Linda jarig

Hanaa jarig (KDV)
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Deze week oudergesprekken (zorg)
Sportweek gemeente Sittard-Geleen26

27
28
29
30
1
2

juni - juli
week 26  |  2023
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Deze week oudergesprekken (zorg)

Doorstroommiddag

Portfolio mee naar huis

3
4
5
6
7
8
9

juli
week 27  |  2023
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Laatste schooldag groep 8

Start zomervakantie, continurooster tot 13:30 uur

10
11
12
13
14
15
16

juli
week 28  |  2023

Veronique jarig

Lynn jarig (BSO)
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17
18
19
20
21
22
23

juli
week 29  |  2023

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie
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24
25
26
27
28
29
30

juli
week 30  |  2023

Kaylin (BSO)

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie
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31
1
2
3
4
5
6

juli - aug
week 31  |  2023

Suzan jarig

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie
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Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

7
8
9
10
11
12
13

augustus
week 32  |  2023

Nancy jarig
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Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

14
15
16
17
18
19
20

augustus
week 33  |  2023

Maud Heereveld jarig
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Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

21
22
23
24
25
26
27

augustus
week 34  |  2023

Bart jarig

Peetjie jarig

Sabine jarig (BSO)

Ghislaine jarig
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28
29
30
31
1
2
3

aug - sept
week 35  |  2023

Eerste schooldag schooljaar 2023-2024 
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4
5
6
7
8
9
10

september
week 36  |  2023

Roosje jarig (KDV)

Djordi jarig
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De identiteit van de school
Loedoes is een school met een openbaar karakter, 
d.w.z. alle kinderen en ouders zijn welkom, 
ongeacht hun geloof, levensovertuiging of etnische 
afkomst. Kinderen moeten juist leren over de 
verschillen in waarden en normen. Ze leren een 
andere cultuur of levensstijl te waarderen en te 
respecteren. Hun eigen cultuur krijgt een bewuste 
plaats in het geheel.

Onderwijs inhoudelijke identiteit
We voelen ons als team van IKC Loedoes 
verantwoordelijk voor de groei en ontwikkeling van 
alle kinderen van ons IKC. Waar mogelijk houden 
wij rekening met de ontwikkelingsmogelijkheden 
van het kind. De lat moet niet te hoog liggen, maar 
ook niet te laag: het moet realistisch zijn. Kinderen 
hebben recht op een doorgaande ontwikkeling. 
Dat houdt o.a. in dat de leerinhouden en de 
leermiddelen zoveel mogelijk op elkaar en op de 
behoeften van het individuele kind afgestemd 
zijn, zodat we tegemoetkomen aan de individuele 
verschillen tussen kinderen. Het is een ambitie voor 
de komende jaren om een meer onderzoekende 
rol voor zowel de leerkrachten als de kinderen te 
laten ontstaan. Daarnaast is het onze ambitie om als 
kinderopvang en onderwijs samen zorg te dragen 
voor een doorgaande ontwikkelingslijn van alle 
kinderen tussen 0 en 12 jaar die ons IKC bezoeken.

“Wij willen samen kinderen begeleiden en opleiden 
tot wereldburgers van de toekomst: respectvolle en 
zelfstandige mensen, die verantwoordelijk zijn voor 
hun eigen leerproces en hun persoonlijke groei.”
 
Stichting Kindante 
Stichting Kindante bestuurt 33 scholen voor 
basisonderwijs in de gemeenten Beek, Echt-
Susteren, Sittard-Geleen, Beekdaelen en Stein. 
Verder ressorteren onder het bestuur 3 SBO scholen 
en 2 SO scholen (ZMOK en ZMLK).

De scholen van Stichting Kindante zijn katholiek, 
protestants-christelijk, algemeen bijzonder of 
openbaar op een manier die bij onze tijd past. 

Binnen de scholen van Kindante staat het kind 
voorop. Ieder kind is uniek en heeft talenten. 
Kindante is een onderwijskundige organisatie waar 
alle talenten in onze scholen kansen krijgen, groot 
kunnen en mogen worden, waar eenieder ongeacht 

achtergrond of afkomst zich welkom, gekend en 
erkend weet in authenticiteit en autonomie.
We bieden een omgeving die zich kenmerkt door 
veiligheid, uitdaging, plezier en transparantie en 
onderwijs dat boeit en uitdaagt en uit kinderen wil 
halen wat erin zit. Daar waar het moet en waar het 
ook kan, bieden we onderwijs op maat.

Binnen ons onderwijs wordt het kind in staat gesteld 
zich te ontwikkelen tot een kansrijke medeburger 
die zelfbewust en maatschappelijk betrokken 
deelneemt aan de samenleving”. Leren ‘leren’ en 
leren ‘leven’ is hierbij het motto. 

We willen niet alleen de kinderen maar ook hun 
ouders leren kennen omdat ze onze belangrijkste 
educatieve partners zijn. Binnen het bestuurlijk 
concept van Kindante is het belangrijk dat iedere 
school samen met ouders het eigen schoolprofiel 
vormgeeft. Naast dat eigen gezicht van iedere 
school worden binnen Kindante onderwijskundige 
ontwikkelingen in gang gezet, waaraan alle 
scholen op een eigen manier en kijkend naar de 
schoolpopulatie vormgeven. 

Kindante-scholen willen kwaliteitsscholen zijn, waar 
de kinderen de mogelijkheid krijgen zich optimaal, 
veelzijdig en harmonisch te ontwikkelen.
Over de bereikte resultaten en de mate waarin we 
hierin succesvol zijn leggen we intern en extern 
verantwoording af. 

Het College van Bestuur van Kindante bestaat uit: 
dhr. drs.  P. (Peter) Lemmens en mevr. drs. Th. 
(Thecla) van Hoogstraten
   
Adres college van bestuur en het BURO Kindante: 
Dr. Nolenslaan 138
6136 GV Sittard
Tel. 046 – 4363366

Het onderwijs op IKC Loedoes
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Schooltijden

Groepen 
1, 2, 3, 4

Groepen 
5, 6, 7, 8

Inloopkwartier van 8.30 - 8.45 uur
Maandag 08.45-12.15 uur

13.00-15.00 uur
08.45-12.15 uur
13.00-15.00 uur

Dinsdag 08.45-12.15 uur
13.00-15.00 uur

08.45-12.15 uur
13.00-15.00 uur

Woensdag 08.45-12.45uur 08.45-12.45 uur
Donderdag 08.45-12.15 uur

13.00-15.00 uur
08.30-12.15 uur
13.00-15.00 uur

Vrijdag 08.45-12.15 uur
Groep 1 vrij 

08.45-12.15 uur
13.00-15.00 uur

Speelkwartier groepen 1/2: 10.15-10.30 uur 
groepen 3 t/m 8: 10.30-10.45 uur 
Lunchpauze van 12.15 - 13.00 uur

Gebruik ingangen

Groep Ingang
1 t/m 3 Ingang poort ingang kdv/bso 
4 en 5 Ingang poort hoofdingang 
6 en 7 Via boven ingang (buitentrap) 

aan de achterkant van de 
school

8 Via ingang begane grond aan 
de achterkant van de school en 
vervolgens via binnentrap

Vakantierooster

van tot en met
Herfstvakantie 24-10-2022 28-10-2022
Wintervakantie 26-12-2022 06-01-2023
Voorjaarsvakantie 20-02-2023 24-02-2023
Meivakantie 25-04-2023 15-05-2023
Zomervakantie 17-07-2023 25-08-2023

Studiedagen en extra vrije dagen

dag datum groep
Studiedag 05-10-2022 Alle groepen vrij
Vrijdag voor 
kerstvakantie

23-12-2022 Continurooster tot 
14.30 uur

Studiedag 18-01-2023 Alle groepen vrij
Vrijdag voor 
carnaval

17-02-2023 Groepen 5 t/m 8 
’s middags vrij

Paasmaandag 10-04-2023 Alle groepen vrij
Hemelvaarts-
weekend

18 en 
19-05-2023

Alle groepen vrij

Pinkster-
maandag

29-05-2023 Alle groepen vrij

Studiedag 14-6-2023 Alle groepen vrij
Vrijdag voor 
zomervakantie

14-7-2023 Continurooster 
tot 13.30 uur

2

Vakantierooster & extra vrije dagen 
Schooltijden en gebruik ingangen
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Schooljaar 2021-
2022

Groepsleer-
kracht

Mailadres Werkdagen leerkrachten

Groep 1/2a juf Neeltje
juf Ghislaine

n.hamers@kindante.nl
g.hollman@kindante.nl

maandag en dinsdag 
woensdag, donderdag en vrijdag (groep 2) 

Groep 1/2b juf Erna              e.haenen@kindante.nl maandag t/m donderdag
vrijdag groep 2 juf Ghislaine 

Groep 1/2c juf Marloes 
juf Linda L

m.houben@kindante.nl
l.levels@kindante.nl

maandag t/m woensdag donderdag 
vrijdag groep 2 juf Ghislaine

Groep 3a juf Carola             
juf Natalie         

c.bours@kindante.nl
n.verstappen@kindante.nl

maandag en dinsdag
woensdag, donderdag en vrijdag 

Groep 4a juf Sanne             s.leenders@kindante.nl maandag t/m vrijdag
Groep 4b juf Maud v. H     

juf Fabiënne
m.heereveld@kindante.nl
f.savelkoul@kindante.nl

maandag t/m woensdag (om de week) woensdag 
(om de week), donderdag en vrijdag

Groep 5a juf Janine        
Juf Fabienne

j.bemelmans@kindante.nl
f.savelkoul@kindante.nl

maandag t/m vrijdagochtend
vrijdagmiddag

Groep 5/6 juf Manon 
meester Bart

m.gubbels@kindante.nl 
bart.coenen@kindante.nl

maandag en dinsdag 
woensdag t/m vrijdag

Groep 6a juf Mandy  m.leuven@kindante.nl maandag t/m vrijdag
Groep 7a meester Hein 

juf Claire
h.vriesema@kindante.nl
c.limpens@kindante.nl

maandag t/m woensdag 
donderdag en vrijdag 

Groep 7b juf Maud 
juf Linda B

m.seegers@kindante.nl 
l.burger@kindante.nl

maandag t/m woensdag (om de week) 
woensdag (om de week) donderdag en vrijdag

Groep 8a juf Suzan
juf Hanneke

s.wetzels@kindante.nl
h.extra@kindante.nl

maandag t/m woensdag en vrijdag 
donderdag

Interne begeleiding 
groepen 1 t/m 3

juf Véronique v.roskamp@kindante.nl maandag, dinsdag, donderdag

Interne begeleiding 
groepen 4 t/m 8

meester 
Dennis

d.wetzels@kindante.nl maandag, woensdag t/m vrijdag

Onderwijsassistent 
groepen 1 t/m 4

juf Patricia
juf Angelica

p.salden@kindante.nl
a.cuijpers@kindante.nl 

maandag, dinsdag 
woensdag t/m vrijdag 

Onderwijsassistent 
groep 3

meester 
Djordi
juf Whitney

d.bastiaens@kindante.nl

w.habets@kindante.nl 

maandag en dinsdag 

woensdag t/m vrijdag 
Onderwijsassistent 
groepen 4/5

juf Lisa
meester 
Djordi 
juf Whitney

l.schins@kindante.nl
d.bastiaens@kindante.nl

w.habets@kindante.nl 

maandag t/m woensdag 
donderdag en vrijdagochtend 

vrijdagmiddag 
Onderwijsassistent 
groepen 5 t/m 8

juf Nancy n.vanschijndel@kindante.nl maandag t/m woensdag en vrijdag

ICT juf Claire c.limpens@kindante.nl maandag
Conciërge Niels n.meens@kindante.nl maandag t/m vrijdag
Management-
assistent

Ingrid Administratie.loedoes
@kindante.nl

maandag en donderdag

Directeur juf Ilona i.beaumont@kindante.nl maandag t/m vrijdag
Flexibele inzet Diverse leerkrachten zijn op verschillende dagen flexibel inzetbaar voor het ambulante tijd 

voor specialisten (lezen, rekenen, HB etc), vervangen afwezige leerkrachten, bij gesprekken en 
overlegmomenten onder schooltijd.

Teambezetting schooljaar 2022-2023
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Praktische zaken
Tussen schoolse opvang
Binnen onze school is er op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag een middagpauze van 
12.15u tot 13.00u. De kinderen eten in de groep 
met de leerkracht. Vervolgens gaan zij samen met 
overblijfkrachten en een leerkracht per plein buiten 
spelen. Bij slecht weer kunnen de kinderen binnen 
samen een spel spelen of in de gymzaal met een 
bewegingsspel meedoen. Voor het overblijven 
vragen we een vergoeding van € 75,- per kind per 
schooljaar, ongeacht het aantal keren dat je kind 
per week overblijft. Als je kind later instroomt, is de 
vergoeding natuurlijk lager:

Start op school Bedrag
augustus en september   € 75,-
oktober   € 67,50

november   € 60,-
december   € 52,50

januari   € 45,-
februari   € 37,50

maart   € 30,-
april   € 22,50

mei   € 15,-
juni en juli   € 7,50

De overblijfvergoeding kun je overmaken op 
NL65 RABO 0113815484 t.n.v. Stichting Kindante  
Loedoes te Sittard met vermelding van: ‘overblijven’ 
+ naam kind(eren + groep kind(eren). Als je kind het 
IKC tussentijds vrijwillig verlaat, wordt het geld niet 
geretourneerd. 

Je kind kan ook incidenteel overblijven. Dit kost 
€ 2,- per keer. Natuurlijk kun je er ook voor kiezen 
om je kind om 12.15 uur op te halen om thuis te 
eten. Vanaf 12.50 uur is hij/zij weer welkom op het 
plein Om uiterlijk 13.00 uur verwachten we je kind 
weer in de klas. 

Ziekmeldingen leerlingen
Wil je het alsjeblieft vóór 08.45 uur doorgeven als 
je kind ziek is? Als leerlingen niet aanwezig zijn, 
bellen wij rond 09.00 uur op om te vragen waar 
betreffende leerling is.

Telefoonnummer ziekmelding: 
046 - 400 92 66

Traktatie bij verjaardagen
Als je kind met zijn/haar verjaardag de klasgenoten 
wil trakteren, vragen we dit te beperken tot een 
kleine en gezonde traktatie en de traktatie in te 
pakken, zodat de kinderen deze mee naar huis 
kunnen nemen. In schooljaar 2022-2023 wijzigen we 
mogelijk het traktatiebeleid. Hierover informeren 
we ouders via ISY.

Met de fiets naar school
Laat je kind(eren), zo mogelijk, te voet naar school 
gaan. Fietsend maken de kinderen deel uit van het 
normale verkeer. Uit de praktijk blijkt dat jongere 
leerlingen geen verkeersinzicht hebben, wat vaak 
tot gevaarlijke situaties leidt. Als je kind met de fiets 
naar school moet komen, zorg er dan voor, dat deze 
in orde is. Rijd ook eens met je kind de route naar 
school en wijs het op eventuele gevaarlijke punten. 
Voor de veiligheid mag er op het schoolterrein niet 
gefietst worden. Kinderen mogen dus alleen met de 
fiets aan de hand over het schoolplein naar en van 
de fietsenstalling lopen.
N.B.: de school draagt geen enkele 
verantwoordelijkheid voor beschadigingen aan 
fietsen

Veiligheid rond en om de school 
Als je je kind met de auto naar school brengt, word 
je geacht gebruik te maken van de kiss & ride strook 
voor school om je kind uit- of in te laten stappen. 
Wil je meelopen naar de ingang, parkeer je auto 
dan op een parkeerplek rond de school of in de wijk. 
LET OP: het verlaten van de auto is op de kiss & ride 
strook niet toegestaan, het is géén parkeerplek. 

Contact ouders met school
Voor alle zaken, die direct verband houden met 
de klas waarin je kind zit, kun je terecht bij de 
desbetreffende leerkracht. Blijf niet met vragen 
zitten! Dit is in het belang van je kind. Ouders en 
school staan voor dezelfde verantwoordelijke taak 
het kind te vormen. Wij hebben elkaar dus nodig! 
Voor andere zaken kun je ook binnenlopen bij de 
directeur of ib’er.

4
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Wel vragen we je om, indien mogelijk, vooraf 
telefonisch of per e-mail een afspraak te maken. 
Stoor de leerkrachten alsjeblieft niet tijdens de 
lesuren. Zij hebben dan alle aandacht voor de 
kinderen nodig en er gaat dan onnodig kostbare 
lestijd verloren. 

Het is ook belangrijk dat de lessen op tijd kunnen 
beginnen. Dus om 8:45 uur en om 13:00 uur. Als 
je de leerkracht iets dringends moet vragen of 
mededelen, doe dat dan vóór die tijden. Zijn er 
dringende omstandigheden waardoor je toch 
tijdens de lessen in school moet zijn, meld dit dan 
vooraf en kom alsjeblieft via de hoofdingang de 
school in.

Leerplichtwet
Het doel van de leerplicht is om zoveel mogelijk 
kinderen gebruik te laten maken van hun recht 
op onderwijs. Omdat deze leerplicht zo belangrijk 
wordt gevonden is dat in een wet vastgelegd: 
de leerplichtwet. In de leerplichtwet zijn regels 
opgenomen waaraan ouders, leerlingen maar ook 
scholen moeten voldoen. De wet kent vrijstelling 
wegens gewichtige omstandigheden en er bestaan 
duidelijke regels voor extra vakantieverlof. In onze 
schoolgids (www.loedoes.nl) vind je aanvullende 
informatie. 

Verlof wegens gewichtige omstandigheden
In geval van gewichtige omstandigheden, d.w.z. 
omstandigheden waarop leerling en ouders geen 
invloed hebben zoals een begrafenis, huwelijk, 
of een 25-, 40- en 50-jarig (ambts)jubileum van 
ouder(s), kan de directeur verlof verlenen. Voor 
dit soort gevallen kun jij bij de directeur een 
verlofaanvraagformulier opvragen. Een aanvraag 
voor verlof wegens gewichtige omstandigheden tot 
en met 10 dagen is ter beoordeling van de directeur. 
Vraag je voor meer dan 10 schooldagen verlof, dan 
is dat ter beoordeling van de leerplichtambtenaar. 
Als de directeur of de leerplichtambtenaar geen 
verlof verleent, kun je een bezwaarschrift indienen. 

Vakantieverlof
Extra vakantie wordt niet als gewichtige 
omstandigheid aangemerkt. Buiten de 
schoolvakantie mag dus geen (extra) vakantieverlof 
verleend worden, tenzij de specifieke aard 
van het beroep ouders ertoe dwingt buiten 

alle schoolvakanties op vakantie te gaan. Deze 
specifieke aard van het beroep moet kunnen 
worden aangetoond. Daarnaast gelden de volgende 
voorwaarden:
• Het verlof mag niet vallen in de eerste twee weken 
van het schooljaar en mag niet langer duren dan 10 
schooldagen;
• Het verlof kan slecht één keer per schooljaar 
worden verleend; De aanvraag moet ten minste 
acht weken van tevoren bij de directeur worden 
ingediend. 

Ook hierbij geldt dat als de directeur geen verlof 
verleent, je een bezwaarschrift kunt indienen. Zie 
voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.
nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/
leerplicht-schoolvakanties

Ouders/verzorgers kunnen hun vierjarig kind op een 
basisschool laten inschrijven. Zij zijn dan vervolgens 
verplicht ervoor te zorgen dat het kind de school 
regelmatig bezoekt zodra het op de basisschool kan 
plaats nemen. M.a.w. ze zijn niet verplicht het kind 
te laten inschrijven maar als het kind voor het vijfde 
jaar is ingeschreven is het wel de bedoeling dat ze 
ervoor zorgen dat het de school ook regelmatig 
bezoekt. 

De directeur van de school is verplicht 
ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de 
leerplichtambtenaar. Ook als een kind de school 
voortijdig verlaat dient de leerplichtambtenaar 
daarvan in kennis gesteld te worden.

Het toezicht op de naleving van de leerplichtwet 
door ouders/verzorgers en leerlingen is opgedragen 
aan Burgemeesters en Wethouders.  Zij wijzen 
één of meerdere leerplichtambtenaren aan die dit 
toezicht uitvoeren. Wanneer ouders/verzorgers 
en jongeren vanaf 12 jaar, de leerplichtwet 
niet naleven, kan de leerplichtambtenaar 
vanuit zijn bevoegdheid als buitengewoon 
opsporingsambtenaar een proces-verbaal opmaken. 
Het niet nakomen van de verplichtingen is strafbaar 
gesteld. Het toezicht op de naleving van de 
leerplichtwet door de scholen is opgedragen aan 
de Inspectie voor het Onderwijs, die hierin vaak 
samenwerken met leerplichtambtenaren. 

5
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Melding afwezigheid
Als ouder heb je de plicht om afwezigheid van je 
kind te melden bij de school. Als ouders dit niet 
doen, wordt dit aangemerkt als ongeoorloofd 
schoolverzuim. Bij drie dagen ongeoorloofd 
schoolverzuim is school verplicht melding te doen 
bij de leerplichtambtenaar. 

Aanmelden nieuwe leerling- 4 jarigen 
Het basisonderwijs richt zich op de groep van 4-12 
jarigen. Om jonge kinderen alvast te laten wennen 
aan de basisschool mag je kind als gast worden 
toegelaten vanaf het moment, dat het 3 jaar en 10 
maanden oud is. Die gastperiode mag -al dan niet 
aaneengesloten- maximaal 5 dagdelen of vijf keer 
een halve dag duren. 

Op de dag dat het kind 4 jaar wordt (of de eerste 
schooldag erna), mag het naar de basisschool. In 
overleg met de directeur of de groepsleraar wordt 
gekeken, wat in jouw situatie het meest geschikt 
is, rekening houdende met de groepsgrootte en 
het moment van toelating. Als de groepsgrootte 
daartoe aanleiding geeft, vraagt de directeur bij 
de toelating van kinderen die in juli 4 jaar worden, 
aan de ouders om hun kind bij de start van het 
nieuwe schooljaar te plaatsen met bijbehorende 
nieuwe afspraken over het kennismaken. Uit 
ervaring blijkt dat het niet verstandig is om je kind 
kort voor de zomervakantie te laten starten. Vanaf 
5 jaar is je kind leerplichtig. Voor de leerlingen die 
in de periode oktober t/m december geboren zijn 
is er een aanvullend beleid “najaarskinderen in de 
kleutergroepen” (zie schoolgids). 

Eénmaal per jaar is er een officiële 
aanmeldingsochtend. Via ISY, buurtblad en bij de 
Peuterspeelzaal (PSZ) en Kinderdagverblijf (KDV) 
wordt bekend gemaakt wanneer deze plaatsvindt. 
Daarnaast is het mogelijk om een informatief 
gesprek aan te vragen met de directeur en 
tussentijds een kind in te schrijven. Hiervoor kun je 
telefonisch of via het aanmeldingsformulier op de 
website een afspraak maken met de directeur. 

Als je je kind daadwerkelijk hebt aangemeld neemt 
de directeur ongeveer 6 weken voordat je zoon/
dochter 4 jaar wordt telefonisch contact met om 
een intakegesprek te plannen. Tijdens dit gesprek 
worden ook de oefenmomenten afgesproken. 
Na 6 weken onderwijs krijg je een uitnodiging van 

de groepsleerkrachten voor een 10-minutengesprek. 
Wij voeren het beleid dat je kind bij de start in 
groep 1 zindelijk moet zijn tenzij er sprake is van een 
medische verklaring.

Voor tussentijdse aanmeldingen maken wij i.v.m. 
passend onderwijs gebruik van een ‘aannamebeleid 
passend onderwijs’. Het beleid vind je op onze 
schoolwebsite www.loedoes.nl. 

Toelating, verwijdering en schorsing
Uitgangspunt van de scholen van Kindante is 
de keuzevrijheid van de ouders. Zij zoeken de 
school die het beste aansluit bij hun kind en bij 
hun eigen opvattingen. Onze school behoort tot 
Stichting Kindante en is een openbare school. Bij 
de toelating van leerlingen maken we in principe 
geen onderscheid op grond van godsdienst of 
levensbeschouwing. Onze school voert een open 
toelatingsbeleid ten aanzien van de richting. 
Voorwaarde is wel dat ouders bij toelating aangeven 
dat zij de grondslag respecteren. Als ouders de 
grondslag van de school niet kunnen respecteren 
heeft de school het recht om een leerling te 
weigeren op grond van godsdienstige gezindheid of 
levensbeschouwing, indien binnen redelijke afstand 
van de woning van de leerling gelegenheid bestaat 
tot het volgen van openbaar onderwijs.

Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs 
van kracht. Sindsdien heeft elke school/bestuur een 
zorgplicht. Indien de school bij aanmelding niet de 
noodzakelijke ondersteuning kan geven op basis van 
de hulpvragen van het kind is de school/bestuur 
verplicht de ouder te begeleiden naar een andere 
passende plek. Bij aanmelding hebben de ouders 
wel de plicht om alle relevante en juiste informatie 
te verstrekken of dienen ouders toestemming te 
geven dat de school informatie kan opvragen aan 
derden. Daarnaast kan de school ten behoeve van 
het vaststellen van de onderwijsbehoeften van 
het kind de ouders verzoeken eerst aanvullend 
onderzoek te laten verrichten. Bij de invoering 
van Passend Onderwijs dienen alle kinderen 
een passende plek te krijgen binnen de totale 
zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in 
de regio. Voorkomen moet worden dat de leerling 
nergens terecht kan en thuis komt te zitten. De 
toelating mag niet afhankelijk worden gesteld van 
een geldelijke bijdrage van de ouders. (zie elders in 
deze schoolkalender).6
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De school dient het besluit om een leerling niet 
toe te laten schriftelijk en beargumenteerd aan de 
ouders mee te delen. De ouders kunnen tegen dat 
besluit bij het bevoegd gezag schriftelijk bezwaar 
indienen, binnen zes weken na de beslissing. 
Het bevoegd gezag is verplicht de ouders te horen 
en moet binnen vier weken na ontvangst van het 
bezwaarschrift beslissen. Daarna zouden de ouders 
nog een beroep kunnen doen op de burgerlijke 
rechter.

Verwijdering van de reguliere basisschool
Het bevoegd gezag kan overgaan tot verwijdering 
als:
• de school niet aan de zorgbehoefte van de leerling 
kan voldoen;
• er sprake is van ernstig wangedrag van de leerling 
en/of de ouders.

De beslissing over verwijdering van leerlingen 
berust bij het bevoegd gezag. Voordat tot 
verwijdering wordt besloten hoort het bevoegd 
gezag de betrokken groepsleerkracht en directeur 
van de school. Verwijdering kan alleen maar 
plaatsvinden als het bevoegd gezag een andere 
school heeft gevonden die bereid is de leerling toe te 
laten.

Verder zijn onderstaande procedureregels van 
toepassing:
De ouders worden gehoord over het voornemen 
tot verwijdering. Het bevoegd gezag deelt het 
gemotiveerd besluit tot verwijdering schriftelijk 
aan de ouders mee, alsook eventuele andere 
maatregelen. Er moet een gemotiveerd 
schriftelijk besluit zijn waarbij wordt gewezen 
op de mogelijkheid om bezwaar in te dienen bij 
het bevoegd gezag. De ouders kunnen binnen 6 
weken een bezwaarschrift indienen. Het bevoegd 
gezag is verplicht om de ouders te horen over het 
bezwaarschrift. Het bevoegd gezag moet binnen 
4 weken na de ontvangst van het bezwaarschrift 
beslissen.
Het bevoegd gezag meldt het besluit tot 
verwijdering van de leerling terstond 
aan de Inspectie van het onderwijs en de 
leerplichtambtenaar. Zo nodig wordt ook Jeugdzorg 
geïnformeerd.

Schorsing van leerlingen
Schorsing valt onder verantwoordelijkheid van het 
bevoegd gezag. De volgende zorgvuldigheidseisen 
zijn belangrijk:
• Het bevoegd gezag kan de leerling voor een   
beperkte periode schorsen, nooit voor onbepaalde 
tijd (maximaal 5 dagen).
• De schorsing vindt eerst plaats na overleg met 
de leerling, ouders en groepsleerkracht. Het 
bevoegd gezag deelt het gemotiveerd besluit tot 
schorsing schriftelijk aan de ouders mee, alsook 
eventuele andere maatregelen. De directeur is 
gemachtigd namens het bevoegd gezag deze brief 
te ondertekenen nadat hierover met het domein 
onderwijs is overlegd.
• De school stelt de leerling in staat, door het 
opgeven van huiswerk, de leerstof bij te houden en 
zo te voorkomen dat deze achterstand oploopt.
• Voordat de leerling terugkeert naar school vindt 
altijd een gesprek plaats met de ouders en zo 
mogelijk de leerling. Na afloop van dit gesprek 
worden gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd.
• Het bevoegd gezag stelt de inspectie van het 
onderwijs en de leerplichtambtenaar in kennis van 
de schorsing en de redenen daarvoor. Zo nodig 
wordt ook de jeugdzorg geïnformeerd.

Medezeggenschapsraad (mr)
Om ervoor te zorgen dat een school goed 
functioneert, worden er dagelijks plannen 
gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen 
doorgevoerd. De verantwoordelijkheid voor 
het beleid op school ligt uiteindelijk bij het 
schoolbestuur. Maar omdat het beleid leraren, 
leerlingen en hun ouders direct aangaat, 
moet het schoolbestuur overleggen met de 
medezeggenschapsraad. Belangrijke beslissingen 
kunnen niet zonder instemming of advies van de 
medezeggenschapsraad genomen worden.

De MR van basisschool Loedoes bestaat uit 3 
teamleden en 3 ouders. Zij geven adviezen en 
nemen besluiten over onderwerpen die met 
het beleid van de school te maken hebben. Het 
e-mailadres van de MR Loedoes is: 
mr.loedoes@kindante.nl. 

Beleid vanuit het bestuur (bovenschools) 
wordt besproken in de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting 
Kindante. In deze GMR hebben gekozen leden van 7
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de medezeggenschapsraden van de stichting zitting. 
Het mailadres van de GMR luidt: 
gmrkindante@gmail.com.

Jaarlijks zijn er verkiezingen voor één of meerdere 
plaatsen in de medezeggenschapsraad van Loedoes. 
Komend schooljaar ziet de MR er als volgt uit:

Voorzitter: Wendy Bosker (ouder)
Vicevoorzitter: nog vast te stellen
Penningmeester: Ard Kolkmann (ouder)  
De andere leden zijn: vacature (ouder) Hanneke 
Extra (team), Janine Bemelmans (team), Claire 
Limpens (team). 

Oudervereniging Loedoes
De normale lessen op school zijn zeer belangrijk 
voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Daarnaast 
dragen ook feestelijke activiteiten bij aan het plezier 
dat de kinderen, maar ook ouders en leerkrachten, 
beleven aan school. Daarom is aan IKC Loedoes een 
oudervereniging verbonden: OV Loedoes.

Onze doelstelling
OV Loedoes stelt zich ten doel om de samenwerking 
en het contact tussen ouders/verzorgers en 
school te bevorderen, ouders/verzorgers meer te 
betrekken bij binnen- en buitenschoolse activiteiten 
en zelfstandig activiteiten te organiseren of 
ondersteuning te bieden bij deze activiteiten.

Wat doen we?
De oudervereniging helpt de school bij het 
organiseren van activiteiten en evenementen die 
plaatsvinden in en rond de school. Zo organiseren 
we jaarlijks de volgende feesten:
• Halloween
• Sinterklaas
• Winterfeest
• Carnaval
• Lentefeest
• Schoolreisje
• Schoolverlaterskamp
Er wordt altijd samengewerkt met de teamleden 
van school zodat we er samen voor zorgen dat alle 
leerlingen een leerzame en plezierige schooltijd 
hebben op IKC Loedoes.

Hoe werken we?
De oudervereniging bestaat uit ouders/verzorgers 
van leerlingen van IKC Loedoes. De leden van 
OV Loedoes worden vertegenwoordigd door 
een officieel gekozen bestuur bestaande uit een 
voorzitter, penningmeester en secretaris. OV 
Loedoes staat ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel als rechtspersoon onder de naam 
‘Oudervereniging Basisschool Loedoes’ onder 
nummer 14080067.

Werkgroepen
Voor iedere activiteit wordt er aan het eind van 
elk schooljaar een werkgroep samengesteld van 
ongeveer vier OV-leden waarvan minstens één 
bestuurslid van de OV. Elke werkgroep organiseert 
in samenspraak met een of twee teamleden van 
school de activiteit. Na afloop van een activiteit 
wordt deze geëvalueerd waarbij de verbeterpunten 
worden meegenomen naar het volgende jaar. Bij 
grotere activiteiten en evenementen, zoals het 
versieren van de school of carnaval, vragen wij hulp 
aan andere OV-leden en/of hulpouders.

Algemene Ledenvergadering
OV Loedoes vergadert een aantal keer per jaar. Aan 
het begin van elk schooljaar vindt de Algemene 
Ledenvergadering plaats waarin de begroting en 
het nieuwe bedrag voor de ouderbijdrage wordt 
vastgesteld.

Waarom een ouderbijdrage? 
Onderwijs op de basisschool is gratis. Extra 
activiteiten als Halloween, het Sinterklaasfeest, 
het Lente- en Winterfeest, carnaval en de 
schoolreis kunnen niet worden betaald uit het 
onderwijsbudget van de overheid. Daarom zet 
de oudervereniging zich het hele jaar door in om 
deze leerzame en leuke activiteiten toch te kunnen 
organiseren voor alle kinderen. En om dit alles te 
kunnen bekostigen, hebben we jouw hulp hard 
nodig in de vorm van de jaarlijkse ouderbijdrage.
De jaarlijkse ouderbijdrage is een vrijwillige 
bijdrage. Aangezien de ouderbijdrage de kosten van 
bovengenoemde activiteiten precies dekt, rekenen 
we op je deelname. Ben je niet in de gelegenheid 
om de ouderbijdrage te betalen, dan mag je kind 
nog steeds meedoen aan alle activiteiten. Wel 
vragen we je om contact op te nemen met de 
penningmeester Sandra Duchhart-Hautermans, de 
leerkracht van je kind of de directeur van de school 
om samen te zoeken naar een passende oplossing.8
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Onze aanpak bij allergieën en 
eetvoorkeuren
Bij veel van de activiteiten zorgt OV Loedoes ook 
voor een bijbehorende versnapering zoals een 
traktatie met Halloween, strooigoed tijdens het 
Sinterklaasfeest of een feestmaal tijdens het 
winterfeest. Is je kind allergisch voor bijvoorbeeld 
koemelk, gluten of pinda’s of mag je kind bepaald 
voedsel niet nuttigen uit overtuiging dan houdt OV 
Loedoes hier in bepaalde gevallen rekening mee. 
Onze aanpak bij allergieën en eetvoorkeuren is als 
volgt:

Eetmomenten georganiseerd door de 
oudervereniging
Bij activiteiten waarbij samen eten centraal staat als 
onderdeel van de activiteit houdt de OV rekening 
met allergieën of eetvoorkeuren. Op die momenten 
zorgen we ervoor dat alle kinderen voorzien 
worden. Denk hierbij aan het samen eten tijdens 
het winterfeest of een schoolpicknick.

Traktaties uitgedeeld door de oudervereniging
Bij activiteiten waarbij de OV een traktatie 
uitdeelt, ontvangen alle kinderen dezelfde traktatie 
zonder dat er gekeken wordt naar allergieën en 
eetvoorkeuren. Uiteraard wordt de leerkracht 
vooraf geïnformeerd zodat – indien nodig – er 
samen met de ouders van een leerling afgestemd 
kan worden over een alternatief. Denk aan 
chocoladepaaseitjes bij het lentefeest of strooigoed 
tijdens het Sinterklaasfeest.

Aanmelden als nieuw OV-lid of hulpouder
OV Loedoes is elk jaar op zoek naar nieuwe leden 
en hulpouders. Ook jouw hulp kunnen wij goed 
gebruiken. Lijkt het je leuk om mee te helpen je 
kind(eren) een nog fijnere tijd op IKC Loedoes te 
geven? Meld je dan aan als OV-lid of hulpouder via 
ov_loedoes@kindante.nl.

Contact 
Heb je een vraag voor de OV? Neem contact op via 
ov_loedoes@kindante.nl.

Leerlingenraad 
Ieder jaar worden de groepen 4 t/m 8 
vertegenwoordigd door 2 leerlingen per groep in 
de leerlingenraad. De leden van de leerlingenraad 
worden aan het begin van het schooljaar gekozen 
door hun klasgenoten. Uitgangspunt is hierbij dat 
de leerlingen twee klasgenoten (een jongen en 
een meisje) verkiezen die de mening en ideeën 
van de groep goed kunnen verwoorden tijdens de 
overlegmomenten samen met de directeur. 
De leerlingenraad komt 5 à 6 keer bij elkaar om 
organisatorische zaken te bespreken (zoals gebruik 
speelplaats, visie op onderwijs, overblijven, 
evaluaties feesten/activiteiten). De vaste 
vergaderdag is de maandag van 13.00 tot 14.00 uur. 
De data worden via ISY bekend gemaakt.

Wij zijn een KiVa school!
KiVa is een programma dat wij gebruiken om ervoor 
te zorgen dat alle kinderen een fijne schooltijd 
hebben. KiVa is een Fins woord voor “leuk” of “fijn”.

Wat is Kiva?
KiVa is een succesvol programma dat in Nederland 
en in Finland effectief is bij het voorkomen en 
oplossen van pesten. KiVa is één van de schoolbrede 
programma’s die goedgekeurd zijn door het NJi 
om pesten tegen te gaan op basisscholen.Het 
percentage kinderen dat zegt maandelijks of vaker 
gepest te worden daalde op KiVa- scholen met meer 
dan de helft. Daarnaast komen kinderen die hebben 
deelgenomen aan het KiVa- programma vaker 
voor gepeste kinderen op. Verder is aangetoond 
dat Kiva een gunstig effect heeft op schoolplezier, 
schoolmotivatie en schoolprestaties. Via metingen 
in oktober en mei krijgen KiVa scholen inzicht in de 
sociale ontwikkeling van kinderen.

Groepsproces
Een van de belangrijkste uitgangspunten van KiVa 
is dat pesten een groepsproces is. Het beïnvloeden 
van de groep als geheel is essentieel voor het 
effectief tegengaan van pesten. Alle kinderen 
worden hierbij betrokken. Ze leren over de 
verschillende rollen bij pesten en denken samen 
na over oplossingen. De Kiva-lessen vormen een 
centraal onderdeel van het programma en bestaan 
uit tien thema’s. Maandelijks is er een nieuw thema 
aan de beurt waarbij één KiVa- regel centraal staat.

9
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KIVA regels
Regels groep 1 t/m 4
1. We willen samen een groep zijn want dat is fijn.
2. We horen er allemaal bij: ik, hij en ook jij.
3. We verschillen allemaal, dat maakt ons speciaal.
4. We gaan goed met elkaar om.
5. We helpen elkaar.
6. We komen voor elkaar op.

Regels 5 t/m 8
1. We doen aardig tegen elkaar en behandelen 
anderen met respect.
2. We maken er samen een fijne groep van.
3. We praten met elkaar (en gebruiken daarbij ik-taal).
4. We willen dat pesten stopt.
5. We willen dat ook verborgen pesten stopt.
6. Deze regel wordt per groep gemaakt aan het begin 
van het schooljaar. 
7. We zeggen tegen pesters: stop ermee.
8. We helpen gepeste kinderen.
9. We lossen pesten als groep op.
10. We blijven ons houden aan dit KIVA – contract.

Steungroepaanpak
Deze aanpak wordt uitgevoerd door het KiVa team 
wanneer er sprake is van pesten dat niet in de 
groep kan worden besproken of opgelost. Hier 
voorafgaand wordt eerst een gesprek gevoerd met 
het gepeste kind om in beeld te krijgen wat er is 
gebeurd. Het stoppen van pesten is de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van een select groepje kinderen 
in de steungroep. Er wordt een steungroep opgericht 
die gaat proberen de situatie van het gepeste kind te 
veranderen. Uit ervaringen van andere scholen blijkt 
dat de steungroep aanpak niet vaak toegepast hoeft 
te worden.

Schoolafspraken 
Ook in een natuurlijke leeromgeving zijn ‘huisregels’ 
noodzakelijk om een goede gang van zaken te 
waarborgen. Wij verwachten dat de leerkrachten 
en ouders zich aan deze afspraken houden en bij 
de kinderen zo nodig corrigerend optreden. De 
sleutelwoorden binnen onze school zijn: ‘Respect 
voor jezelf, de ander en je omgeving’.  

1. Naar school komen
De kinderen die geen gebruik maken van 
voorschoolse opvang mogen vanaf 8.30 uur en 
12.50 uur naar school komen. Laat je kind dan ook 
niet te vroeg naar school komen. Vóór schooltijd 
is er geen toezicht. De ouders van alle kinderen 
nemen buiten bij de poorten afscheid van hun 
kinderen. De kinderen lopen alleen of met een 
medewerker van school die pleinwacht heeft mee 
naar binnen. Het is niet toegestaan dat ouders 
binnen hun kinderen komen ophalen, we vragen 
je buiten op het schoolplein te wachten op je 
kinderen. 
2. Honden 
Het is niet toegestaan om honden mee het 
schoolterrein op of in het gebouw mee te nemen, 
tenzij de directie hiervoor toestemming heeft 
gegeven.
3. Roken – rookvrijezone
Het is niet toegestaan om te roken op het 
schoolterrein of in het schoolgebouw. Onze school 
en schoolpleinen zijn rookvrij.
4. Omgang, met gebouw en materialen
Hierover zijn al afspraken gemaakt met de 
kinderen. Het is echter wenselijk dat je je kind(eren) 
stimuleert om zo zorgvuldig mogelijk om te gaan 
met materialen van school (meubilair, boeken 
en schriften b.v.), met de eigen spullen (jassen, 
tassen, gymnastiekkleding e.d.) en de spullen van 
anderen. Deze eigen spullen dienen dagelijks mee 
naar huis genomen te worden. De kinderen mogen 
GEEN pennen/etui/gelpennen e.d. meenemen naar 
school.
5. Zuinig omgaan met energie
Wij verwachten dat de kinderen zuinig omgaan 
met energie en attenderen hen hier regelmatig 
op: geen kraan onnodig laten lopen, licht onnodig 
laten branden of de buitendeuren tijdens het 
stookseizoen onnodig open laten staan.
6. Hygiëne
De kinderen dienen netjes gebruik te maken van 
de toiletten en functioneel om te gaan met water, 
zeep en handdoekjes. Jongens maken geen gebruik 
van de meisjestoiletten en omgekeerd. Het is niet 
toegestaan dat zich meerdere kinderen tegelijk in 
een wc-cabine bevinden.
7. Het schoolgebouw is geen speelplaats
De afspraak is: we lopen in ons schoolgebouw. 
8. Na schooltijd
Ouders kunnen na schooltijd kort iets vragen aan 
de groepsleerkracht. Maak alsjeblieft een afspraak 
als je graag een gesprek met de leerkracht wilt. Dan 
kunnen we je in alle rust te woord staan. 10
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9. Te laat komen
Het is vanzelfsprekend, dat je kind op tijd op school 
aanwezig is. Na herhaalde waarschuwing nemen wij 
contact met jullie als ouders op en moet het kind de 
gemiste leertijd na schooltijd inhalen. Te laat komen 
valt ook onder de leerplichtwet en zijn wij, als dit 
structureel gebeurt, verplicht te melden. 
10. Veiligheid
Kinderen mogen geen messen, lucifers, aanstekers 
of iets dergelijks mee naar school nemen.
11. Mobiele telefoon 
Leerlingen mogen onder voorwaarden een mobiele 
telefoon mee naar school nemen. Bij binnenkomst 
wordt de telefoon centraal bij de leerkracht (bijv. 
in de bureaulade) ingeleverd. Voor het naar huis 
krijgt de leerling de telefoon terug. Telefoons 
mogen gedurende de dag niet gebruikt worden, 
ook niet tijdens pauzes. Je kind is er dan ook niet 
op te bereiken. Voor dringende zaken kun je het 
telefoonnummer van school gebruiken. Binnen 
de schoolpoort mogen geen foto’s of filmpjes met 
mobiele telefoons gemaakt worden. Dit geldt ook 
voor horloges met die functies.
12. Bezoek aan arts/orthodontist/tandarts
We verzoeken je het plannen van afspraken onder 
schooltijd te beperken. Dit om de kinderen zo 
weinig mogelijk lestijd te laten verzuimen. 
13. Externe hulpverlening enkel onder schooltijd 
met toestemming van directeur
Leerlingen moeten op advies van inspectie zo weinig 
mogelijk lesuren missen ten behoeve van zorg 
aangeboden door externe hulpverleners. Zie meer 
uitleg over het protocol dat wij toepassen in de 
schoolgids.

Hoofdluis
Het streven is om binnen een week na afloop 
van een vakantie te controleren op hoofdluis. In 
uitzonderlijke gevallen kan controle een week 
later plaatsvinden. Als je niet wilt dat je kind op 
hoofdluis wordt gecontroleerd wordt, kun je contact 
opnemen met de directeur.
Constateert u hoofdluis bij uw kind(eren) geef het 
door aan de groepsleerkracht dan kunnen wij hierop 
andere ouders informeren dat er hoofdluis heerst 
en een extra controle inplannen. 

Protocol bij afwezigheid 
leerkracht
De laatste jaren wordt het onderwijs 
geconfronteerd met een groot tekort aan 
(vervangende) leerkrachten.
Soms lukt het helaas niet om een zieke/afwezige 
leerkracht te vervangen. Als een leerkracht zich 
afmeldt/ziek is, volgen we de hierna aangegeven 
procedure.

1. Bij ontvangst van afwezigheidsmelding van 
een leerkracht schat de directeur op basis van de 
informatie op dat moment in hoelang vervanging 
noodzakelijk is.
2. De directeur bekijkt in hoeverre het mogelijk is om 
de vervanging intern op te lossen. 
3. Als het niet lukt intern een oplossing te 
organiseren treedt het noodscenario in werking. 

Noodscenario vervanging
De leerlingen van de groep van de afwezige leraar 
worden indien dit intern te regelen is de eerste dag 
binnen school opgevangen. (Bijvoorbeeld gesplitst 
ondergebracht in de overige groepen). Als in de 
loop van de dag blijkt, dat er geen vervanging 
beschikbaar is, informeren we de ouders via ISY 
dat de betreffende leerlingen tot nader bericht 
thuis moeten blijven. De directeur blijft proberen 
vervanging te krijgen.

Voor ouders/verzorgers die beslist geen opvang 
kunnen regelen, biedt de school de mogelijkheid tot 
opvang op school. Er wordt echter geen onderwijs 
gegeven. Bij langdurige afwezigheid van de 
leerkracht en het ontbreken van een vervangende 
leerkracht zien we ons genoodzaakt wisselend een 
groep een dag thuis te laten.  
Als blijkt dat de vervanging alsnog geregeld kan 
worden, dan informeren we de betreffende 
ouders/verzorgers via ISY en komen de kinderen de 
daaropvolgende dag ook weer naar school. Dit geldt 
ook als de afwezige leerkracht gemeld heeft dat het 
werk weer hervat kan worden.

11
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Afspraken bij schoolwisseling 
Er zijn wettelijke afspraken die scholen dienen te 
volgen bij schoolwisseling. Deze afspraken zijn 
opgenomen in de schoolgids.

Toegankelijkheid Openbare 
gelegenheid 
Onze toegangsdeuren zijn om veiligheidsredenen 
gesloten. Bezoekers kunnen zich via de bel (school, 
BSO of KDV) melden. Ons gebouw is een openbaar 
gebouw voor mensen die betrokken zijn bij de 
IKC-organisatie. Mensen die geen betrokkenheid 
hebben met de activiteiten binnen het IKC-gebouw, 
moeten zich altijd melden bij de conciërge of 
directeur. 
Als iemand de school onbevoegd betreedt volgen 
wij de volgende procedure:

• Wij vragen de persoon naar zijn bedoelingen t.a.v. 
aanwezigheid in het IKC-gebouw.
• Als deze persoon niet geacht is om in het IKC-
gebouw te zijn wordt hij/zij verzocht het gebouw te 
verlaten.
• Als de persoon het gebouw niet wil verlaten, 
herhalen wij het verzoek om het gebouw te 
verlaten. Als hij/zij het gebouw niet verlaat, 
vermelden wij dat hij/zij strafbaar is en dat de 
politie wordt ingelicht.
• Bij het alsnog niet verlaten van het gebouw wordt 
de politie ingelicht en is de betrokken persoon 
strafbaar. 
In alle gevallen krijgt veiligheid van kinderen en 
werknemers de prioriteit. 

Jeugdgezondheidszorg GGD 
Zuid Limburg Basisonderwijs 
Wat doet de jeugdgezondheidzorg?
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid 
Limburg bewaakt en beschermt de lichamelijke, 
geestelijke en sociale ontwikkeling van alle 
jeugdigen van 0 tot 18 jaar. Dit doen zij door 
je kind regelmatig uit te nodigen voor een 
gezondheidsonderzoek of een inenting. Ook nemen 
zij binnen de school deel aan overleggen waar 
de gezondheid en het welzijn van de kinderen 
regelmatig besproken wordt.

Gezondheidsonderzoek
Je kind wordt uitgenodigd voor een onderzoek 
rond de leeftijd van 5 jaar en 10 jaar. Net als in 
de eerdere onderzoeken die je kind heeft gehad 
bij de jeugdgezondheidszorg, kijken ze ook nu 
bijvoorbeeld naar groei, motoriek, spraak en 
sociaal-emotionele ontwikkeling. Door je kind goed 
te volgen probeert de JGZ eventuele problemen op 
tijd op te sporen en te helpen voorkomen. Als blijkt 
dat je kind extra hulp of zorg nodig heeft, kijken 
ze samen wat daarvoor nodig is. Ze werken hierin 
nauw samen met de school en andere organisaties 
rondom de jeugd. De onderzoeken vinden plaats 
op een locatie van de JGZ in jouw gemeente of op 
school.

Jouw informatie is erg belangrijk
Om te weten of er zaken zijn waar we extra op 
moeten letten, vragen we je om voorafgaande aan 
het gezondheidsonderzoek een vragenlijst in te 
vullen. Hierin komen allerlei gezondheidsaspecten 
aan bod. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met alle 
gegevens van jou en je kind.

Inentingen
DTP/BMR vaccinatie: In het kalenderjaar dat je kind 
9 jaar wordt, krijgt het de laatste twee inentingen 
tegen DTP (difterie, tetanus, polio) en BMR (bof, 
mazelen, rodehond). Hiervoor krijg je een aparte 
oproep.
HPV vaccinatie: Jongens en meisjes krijgen in het 
jaar dat ze 10 jaar worden de HPV-vaccinatie tegen 
6 vormen van kanker.
Meningokokken A,C,W en Y vaccinatie: Jongens en 
meisjes krijgen in het jaar dat ze 14 worden, een 
vaccinatie tegen meningokokken, typen A,C,W en Y 
aangeboden.
Meer informatie: https://rijksvaccinatieprogramma.
nl/infectieziekten

Jeugdgezondheidszorg in Coronatijd
De contacten en onderzoeken van de 
jeugdgezondheidszorg gaan zoveel mogelijk door, 
maar soms gebeurt dat wel op een andere manier, 
bijvoorbeeld door middel van beeldbellen, het 
afnemen van vragenlijsten of telefonisch. Daar waar 
onderzoeken wel gewoon doorgaan op school of 
op een JGZ locatie wordt er rekening gehouden 
met de dan geldende maatregelen zoals die door 
het RIVM worden gehanteerd. Afhankelijk van de 
ontwikkelingenwordt de dienstverlening aangepast 12
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en worden zowel school als ouder hierover 
geïnformeerd.
Ouders en hun kinderen kunnen echter wel altijd 
bij Jeugdgezondheidszorg terecht, zie daarvoor 
ook de contactgegevens. Daarnaast zijn er ook 
mogelijkheden om digitaal vragen te stellen via de 
website en chatmogelijkheden van www.jouwggd.nl

MijnKinddossier
Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg werkt met 
‘MijnKinddossier’. Dit is een online ouderportaal 
waarmee je zicht hebt op de zorg van je kind bij JGZ. 
In MijnKinddossier kun je als ouder op elk gewenst 
moment:

• Groeidiagrammen en het vaccinatieschema inzien
• Het door JGZ gegeven advies nalezen
• Betrouwbare opvoedinformatie lezen
• De mijlpalen van uw kind bijhouden in een 
persoonlijk dagboekje

Vragen of zorgen?
Heb je vragen over opgroeien en opvoeden of zijn 
er zorgen over je kind, neem dan contact op met 
het Team JGZ. Ze bekijken samen met jou wat ze 
eraan kunnen doen. Ben je een ouder met kinderen 
in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar zonder vaste 
verblijfplaats?. Ook dan kun je altijd gebruik maken 
van de Jeugdgezondheidszorg op die locatie waar 
je je op dat moment bevindt. Je kunt altijd terecht 
voor o.a. vragen over opgroeien en opvoeden, 
vaccinatie en het periodieke lichamelijk onderzoek. 
Als je kind ziek is dien je hiervoor contact op te 
nemen met de huisarts.

Contact
Team JGZ - Westelijke Mijnstreek Noord
E: infojgz.westelijkemijnstreek@ggdzl.nl
T: 088 - 880 5044
Website JGZ Zuid-Limburg: www.ggdzl.nl

Infectieziektebestrijding GGD Zuid Limburg
Een kind dat hoge koorts heeft, regelmatig overgeeft 
of pijn lijdt, is niet in staat om de lessen te volgen. 
Het heeft behoefte aan rust, verzorging en extra 
aandacht en kan het beste in een huiselijke 
omgeving worden opgevangen. Een kind met 
lichte ziekteverschijnselen zoals een snotneus of 
huiduitslag kan meestal wel gewoon meedoen in de 
groep, maar dit zal in verband met corona steeds in 
overleg met school en soms door middel van testen 

bepaald moeten worden.
Bij enkele besmettelijke ziekten - die ernstig 
kunnen verlopen - mag het zieke kind niet naar 
school komen, omdat dan het risico voor de andere 
kinderen en beroepskrachten om ook besmet te 
worden te groot is. Dit tijdelijk niet toelaten van 
zieke kinderen vanwege het besmettingsrisico voor 
anderen wordt ‘wering’ genoemd. Is je kind ziek en 
heeft het (mogelijk) een infectieziekte geef dit dan 
altijd aan bij de school. De school kan dan zo nodig 
overleggen met de unit infectieziektebestrijding 
van GGD Zuid Limburg of je kind wel of niet tijdelijk 
van school geweerd moet worden. Wering is alleen 
zinvol als besmetting van de andere kinderen nog 
niet heeft plaatsgevonden en niet op een andere 
manier te voorkomen is.
Daarnaast is melden belangrijk omdat de school 
– al dan niet in overleg met de GGD – zo nodig 
maatregelen kan nemen, bijv. door andere ouders 
te informeren, of gezamenlijk met de GGD een 
uitbraakonderzoek te starten.

Vragen?
Heb je vragen over infectieziekten, neem dan 
contact op met de unit infectieziektebestrijding van 
GGD Zuid Limburg, telefoonnummer 088 8805070 
(ma t/m vr 8.00-16.30 u) of infosim@ggdzl.nl.

Klachten en 
Klachtenprocedures
In het kader van de Kwaliteitswet heeft stichting 
Kindante een klachtenregeling vastgesteld, die 
op iedere school ter inzage ligt. Hiermee kunnen 
ouders en leerlingen klachten indienen over 
gedragingen en beslissingen – of het nalaten 
daarvan – van bijvoorbeeld het bestuur en het 
personeel. 

Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie 
met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs, 
inclusief de randvoorwaarden. Door de 
klachtenregeling ontvangt het College van Bestuur 
van Kindante en de school op eenvoudige wijze 
signalen die hen kunnen ondersteunen bij het 
verbeteren van het onderwijs en de goede gang van 
zaken op school.

13
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Interne klachtenprocedure
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse 
gang van zaken in de school zullen in onderling 
overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en 
schoolleiding op een juiste wijze kunnen worden 
afgehandeld. Over het algemeen is het wenselijk dat 
men een probleem eerst bespreekt met de eigen 
leerkracht. Als dit niet mogelijk is of onvoldoende 
oplossing heeft gegeven, is een gesprek met de 
directie bij voorkeur de volgende stap.

Als dat echter, gelet op de aard van de klacht, 
niet mogelijk is of als de afhandeling niet naar 
tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan met 
een beroep doen op de klachtenregeling. 
Dit houdt in dat men de klacht in eerste 
instantie ter sprake kan brengen bij de interne 
vertrouwenspersoon van de school en als dit 
niet lukt bij de externe vertrouwenspersonen 
die door Kindante zijn aangesteld.  De interne 
vertrouwenspersonen zijn op de hoogte van 
de mogelijke stappen die ondernomen kunnen 
worden om de ouder of leerling met een klacht te 
ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing. 
De interne vertrouwenspersonen beschikken 
over contactadressen en kunnen desgewenst 
begeleiding bieden of doorverwijzen naar de 
externe vertrouwenspersoon. De klachten worden 
vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld.

Elke school van Kindante heeft een eigen 
vertrouwenspersoon, ook kent Kindante een 
bovenschoolse interne vertrouwenspersoon. Deze 
is bereikbaar via het bureau van Kindante: tel.: 046 - 
43 63 366.

Externe klachtenprocedure
Als de klager dit wenst, begeleidt de externe 
vertrouwenspersoon hem/haar bij het indienen 
van de op schrift gestelde klacht bij het College 
van Bestuur van Kindante of bij de Landelijke 
Klachtencommissie. Wordt een klacht ingediend 
bij de Landelijke Klachtencommissie dan ontvangt 
Kindante hiervan altijd een kopie. 

Interne vertrouwenspersonen
Suzan Wetzels 
2e persoon nog niet bekend – ouders worden 
geïnformeerd via ISY. 

Bovenschoolse vertrouwenspersonen
BCO Onderwijsadvies
Tel. 077-3519284

Adres Landelijke Klachtencommissie voor Loedoes
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel.: 030 - 280 95 90 
Mail: info@onderwijsgeschillen.nl
Website: www.onderwijsgeschillen.nl

Meldpunt vertrouwensinspecteur
Bij de onderwijsinspectie zijn eveneens 
vertrouwensinspecteurs aangesteld. De 
vertrouwensinspecteur vervult een klankbordfunctie 
voor leerlingen en personeelsleden die slachtoffer 
zijn van seksuele intimidatie of die worden 
geconfronteerd met seksuele intimidatie jegens 
andere leerlingen of personeelsleden. De 
vertrouwensinspecteur is te bereiken bij het 
Landelijk Meldpunt Vertrouwensinspectie.

Landelijk Meldpunt Vertrouwensinspectie
Tel.: 0900 - 111 31 11

Aansprakelijkheidsverzekering
Stichting Kindante heeft een 
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor die 
situaties dat zij verantwoordelijk wordt gehouden 
voor het doen of laten van haar leerlingen en 
personeelsleden (*), zolang zij onder toezicht staan 
van de school. Onder toezicht staan van de school 
betekent dus, tijdens schooluren, schoolreizen 
en excursies. Maar bijv. niet op weg van huis 
naar school en terug. Omdat deze polis dus de 
aansprakelijkheid van Stichting Kindante dekt in 
de zin van nalatig handelen dan wel verwijtbaar 
handelen voor het doen of laten van haar leerlingen 
en personeelsleden (*), kan het onder bepaalde 
omstandigheden voorkomen dat een schade niet 
onder de schoolpolis thuishoort, maar gemeld moet 
worden bij de eigen aansprakelijkheidsverzekering 
voor particulieren van de leerling c.q. van zijn/
haar ouders. In die gevallen zal door de verzekeraar 
van Stichting Kindante e.e.a. met de ouders verder 
worden afgestemd.

(*) Leerlingen en personeelsleden zijn alle bij 
Kindante ingeschreven studerenden, personeel 
van Kindante alsmede vrijwilligers en stagiaires 
gedurende de tijd dat zij werkzaamheden uitvoeren 
t.b.v. Kindante.

14
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De aansprakelijkheidsverzekering is een aanvulling 
op de WA-particuliere verzekering. In geval van 
schade zal in eerste instantie de WA particuliere 
verzekering van de ouders/verzorgers worden 
aangesproken. Kosten die niet worden vergoed door 
de eigen verzekering kunnen worden verhaald.

Kindpartners IKC Loedoes 

Peuteropvang Okidoki 
Openingstijden Okidoki: 
Ma-vrij: 08:30 uur tot 12:30 uur. 

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Bij de peuteropvang wordt VVE aangeboden. 
Bij Okidoki wordt gewerkt met de methodiek 
Speelplezier. Ook komt in opdracht van de 
gemeente met regelmaat een logopediste checken 
of er taal/spraak problemen zijn. Voor meer 
informatie kun je de leidsters benaderen.

Aanmelden
Peuteropvang Okidoki zijn peuteropvanglocaties 
van Spelenderwijs en zijn gehuisvest in IKC 
Loedoes. Peuters van 2 tot 4 jaar zijn bij ons 
welkom. Per dagdeel kunnen we, onder leiding van 
gekwalificeerde beroepskrachten, maximaal 16 
kinderen per groep plaatsen. In principe plaatsen we 
de kinderen op volgorde van aanmelding. Zodra je 
kind 12 maanden oud is, kun je je kind aanmelden. 
Hiervoor kun je een aanmeldingsformulier invullen 
dat op de peuteropvang verkrijgbaar is. 

Kennismaking
Voordat je kind naar de PO komt, wordt er door 
de administratie van Spelenderwijs telefonisch 
contact met je opgenomen. Je kunt dan een 
afspraak maken met een van de leidsters voor een 
nadere kennismaking. We wisselen dan informatie 
uit over onder ander persoonsgegevens, onze 
huisregels, de gewenningsfase, eventuele ziektes of 
bijzonderheden. 

Dagprogramma
We werken bij de PO volgens een vast programma 
en met verschillende thema’s. Hiermee stimuleren 
we de ontwikkeling van de peuters spelenderwijs 
op diverse ontwikkelingsgebieden. Dat is prettig, 
herkenbaar en duidelijk voor ze. In ons vaste 
programma bestaat elk dagdeel uit een aantal vaste 

activiteiten, die aan de hand van dagritmekaarten 
in beeld worden gebracht. Dat zijn ‘de kring’, 
vertellen liedjes en/of versjes, bewegen (binnen 
of buiten), puzzelen/bouwen, lezen, knutselen en 
huishoudelijke activiteiten. De peuterspeelzaal heeft 
verschillende hoeken, waar de peuters kunnen 
spelen en experimenteren. Over het thema dat 
gedurende een periode centraal staat word je via 
een bulletin geïnformeerd. In zo’n themabulletin 
geven we een indruk van de activiteiten die we met 
de peuters doen. Bovendien krijg je een greep van 
de speel- en knutselactiviteiten, de liedjes, versjes, 
leesboeken en woorden die in betreffende periode 
aan de orde komen. Met deze themabulletins 
hopen we dat je de verhalen waar je peuter mee 
thuiskomt kunt plaatsen en erop kunt inspelen. Zo 
weet je ook welke liedjes er aan de orde komen 
en kun je ze thuis met je kind meezingen. En dat 
geldt ook voor de woordjes en de boeken. Andere 
vaste onderdelen van het programma zijn het 
toiletbezoek/verschoning en samen het drinken en 
meegenomen fruit nuttigen.

Meespeeldagdeel
Wij bieden ouders/verzorgers de gelegenheid om te 
ervaren hoe je kind het doet op de peuterspeelzaal. 
Je kunt dan een dagdeel meedraaien in de groep. 
Dat kan een hele ochtend of middag zijn, maar 
bijvoorbeeld ook een uur. Hiervoor kun je je 
aanmelden bij een van de leidsters. 

Verjaardagen
Als een peuter jarig is, is er natuurlijk feest. De 
jarige vindt het vaak heel leuk als een ouder hierbij 
aanwezig is. Je bent natuurlijk van harte welkom en 
je kunt hierover een afspraak maken met een van de 
leidsters.

Inspectie door Gemeentelijke Gezondheids 
Dienst (GGD)
In onze PO, BSO en KDV vindt regelmatig een 
inspectie plaats door de GGD. Inspectierapporten 
zijn in te zien op de pagina van het Landelijk 
Register Kinderopvang.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
Een keer per jaar wordt er op de BSO, het KDV 
en de PO een RI&E uitgevoerd. Dit is een risico-
inventarisatie en -evaluatie. De ruimtes waar we 
gebruik van maken worden dan kritisch bekeken 
en eventuele risico’s worden in kaart gebracht 15
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met behulp van een vragenlijst. Indien er risico’s 
geconstateerd worden treft men hiervoor 
vervolgens adequate maatregelen die jaarlijks 
geëvalueerd, gecontroleerd en zo nodig bijgesteld 
worden.

MIK Kinderdagverblijf Loedoes
Open: maandag t/m vrijdag van 07:30 uur tot 
18:00 uur.

Het KDV heeft een aparte babygroep (0 - 2 
jaar) en een peutergroep (2 - 4 jaar). Met de 
allerkleinste zijn we vooral bezig met ontdekken op 
sensomotorisch gebied, maar natuurlijk knuffelen 
we ook heel veel!

Bij de peuters werken we met VVE (voor- en 
vroegschoolse educatie) methodiek Speelplezier. 
De kinderen leren terwijl ze spelen! Doordat we de 
thema’s van school zoveel mogelijk integreren in 
ons programma is het hele IKC vaak met hetzelfde 
onderwerp bezig.

Volgens het pedagogisch samenwerkingsconcept 
tussen MIK Kinderopvang, Basisschool Loedoes en 
Peuteropvang Spelenderwijs, worden de kinderen 
in hun eigen tempo op een speelse manier 
begeleid en gestimuleerd in hun ontwikkeling naar 
de basisschool. Als basis van het concept zijn de 
methodes Speelplezier en Kleuterplein onderwijs 
gebruikt. Door taalstimulering, kunstzinnige 
activiteiten, spelen bewegingsvormen, avontuurlijke 
omgeving en thematisch werken, worden de 
kinderen uitgedaagd om zich in de breedste zin van 
het woord te ontwikkelen. 

De kinderen leren tijdens het spelen!
Met dagritmekaarten wordt structuur gegeven aan 
de dag. Hierdoor ontwikkelen de kinderen ook een 
grote mate van zelfstandigheid: zelf naar het toilet 
gaan, zelf boterhammen smeren, samen de tafel 
dekken, afruimen, jas aantrekken, etc.  
De ontwikkelingen vieren we dagelijks! We laten 
met de kinderen horen en zien wat we geleerd en 
ervaren hebben met elkaar. En alles op eigen tempo 
en eigen niveau. In deze veilige en inspirerende 
leeromgeving mag ieder kind zijn wie hij/zij is! 

KDV Loedoes is gevestigd in een ruimte direct naast 
Peuteropvang Okidoki en vlakbij BSO Bonte Bende. 
Samen met de peuterspeelzaal delen zij ook de 

buitenspeelruimte. En natuurlijk bieden het grote 
schoolplein en het park rondom het kindcentrum 
heel veel extra’s om te spelen, rennen, ravotten en 
te ontdekken! En er zijn nog meer voordelen! Zoals 
het gebruik maken van de kleutergymzaal, of de 
bezoekjes die oudere kinderen ‘s middags tijdens 
BSO-tijd aan hun kleine broertje en/of zusje kunnen 
brengen!

Zo is het voor de ouders ideaal dat de kinderen 
op een locatie opgevangen worden en raken 
de kinderen al bekend met de omgeving en alle 
mensen van het kindcentrum, voordat ze naar de 
‘grote school’ gaan. 

Opvang buiten schooltijd
BSO De Bonte Bende
Voor kinderen van 4 tot 13 jaar 
van IKC Loedoes en andere basisscholen in de buurt

Openingstijden
VSO (voorschoolse opvang)  
Ma t/m vr 07.30 uur - 8.45 uur

BSO (buitenschoolse opvang) 
Ma t/m vr 15.00 uur -18.30 uur

Tijdens studiedagen en vakanties:
08.00 uur - 18.30 uur

Over de Bonte Bende
BSO de Bonte Bende biedt opvang voor en na 
school, tijdens alle vrije dagen en vakanties van 
school. De BSO is er voor alle kinderen (4-13 jaar) 
van IKC Loedoes

MIK BSO de Bonte Bende, de gezellige, creatieve en 
actieve buitenschoolse opvang:
De Bonte Bende vormt samen met Basisschool 
Loedoes en PO Okidoki en KDV Loedoes het 
integraal kindcentrum voor de wijken Hoogveld en 
Limbrichterveld. Een bekend gezicht in de buurt! 
Vanuit het Integraal Kindcentrum staan ze samen 
garant voor een doorgaande leerlijn van 0 tot 13 
jaar. 
De BSO voelt zich thuis in alle ruimtes in de school, 
waaronder ook de speelzaal om lekker actief bezig 
te zijn, ook als het slecht weer is. Er is naast een 
gezellige ruimte met knusse hoekjes ook een eigen 
atelier waar de kinderen zich creatief kunnen uiten. 
De Bonte Bende biedt de kinderen op het speelplein 16



maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

loedoes
Integraal Kindcentrum 

046 - 400 92 66  |  www.loedoes.nl  |  info.loedoes@kindante.nl
IKC Loedoes  |  Hulsestraat  1  |  6135 JK Sittard

Integraal Kindcentrum Loedoes

rondom school voldoende ruimte om lekker buiten 
te ravotten. Daarnaast maken we gebruik van het 
park “Hof van Onthaasting”. Voor kinderen van 8-13 
jaar is er een eigen heuse huiskamer.Daar kunnen 
kinderen zelf mee bepalen hoe de inrichting is 
en welke activiteiten ze gaan doen. Of natuurlijk 
zelfstandig huiswerk maken, wegdromen bij een 
boek, ontdekken in de Ontdekhoek.

De BSO werkt ook samen met andere partners, 
zoals de organisatie van de avond 4-daagse, 
Ecsplore, buurtvereniging Hoogveld, zorgcentrum 
Hoogstaete, zwemschool De Spetters voor zwemles 
en natuurlijk de scholen.
Bij De Bonte Bende kun je ook terecht vóór en na 
school, tijdens alle vakanties en voor een
opvangprobleem van één dag. Ook als je normaal 
geen gebruik maakt van de BSO door middel van 
incidentele opvang.

Opvang nodig tijdens de zomervakantie?
Alles is al geregeld voor de zomervakantie, maar 
heb je ook nagedacht over de opvang van je 
kind(eren) als je aan het werk bent? Als je nog op 
zoek bent naar opvang voor één keer of een aantal 
losse dagen, dan biedt MIK BSO de Bonte Bende de 
oplossing. Wij bieden opvang op incidentele basis 
tijdens de zomervakantie. Je kunt bij ons terecht 
voor de opvang van één of meerdere dagen. Ook 
als je geen klant bent. Als er plaats is kunnen we de 
opvang snel regelen. In de vakantie organiseren we 
iedere dag speciale activiteiten zodat de kinderen 
het reuze naar hun zin hebben en je met een gerust 
hart aan het werk kunt. 

Wil je zelf eens een keertje komen kijken bij KDV 
Loedoes of BSO De Bonte Bende? Maak dan een 
afspraak via tel. 
046-400 92 66 of mail naar 
loedoes@mik-kinderopvang.nl of 
bontebende@mik-kinderopvang.nl.
Meer informatie of vragen over de 
kinderopvangtoeslag (want in vele gevallen heb 
je ook recht op de kinderopvangtoeslag)? Bel met 
MIK Klantenservice: 043-3517171 of kijk op onze 
website www.mik-kinderopvang.nl 

We zien je graag in ons IKC!
Peuterspeelzaal Okidoki
Laura Cleven: laura.cleven@samen365.nl 
Hanneke Huisman: hanneke.huisman@samen365.nl   
Milly Drummen: milly.drummen@samen365.nl 
Suzanne Scheurs: Suzanne.schreurs@samen365.nl 

KDV Loedoes
Monique Webers: loedoes@samen365.nl
Naomi Schoutrop: loedoes@samen365.nl
Connie de Beer: loedoes@samen365.nl
Miranda van der Linden: loedoes@samen365.nl
Petra Kremers: loedoes@samen365.nl
Hanaa MBarek BenDaoud: loedoes@samen365.nl
Roosje Bemelmans: loedoes@samen365.nl

BSO De Bonte Bende
Diana Houben: bontebende@samen365.nl
Suzan Huijnen: bontebende@samen365.nl
Laura Donners: bontebende@samen365.nl
Sabine de Jong: bontebende@samen365.nl
Kaylin van Vuuren: bontebende@samen365.nl
Dorry Fijen: bontebende@samen365.nl

Locatiemanager kinderopvang
Marloe Steenstraten:
marloe.steenstraten@samen365.nl

 

Wet op de Privacy (AVG-wet) 
Privacygevoelige gegevens
Privacygevoelige gegevens van kinderen worden enkel 
verzameld ten behoeve van (verplichte) administratie. 
Alleen collega’s die de gegevens nodig hebben in hun 
dagelijkse werk hebben toegang tot deze gegevens. 
Uiteraard zijn deze omgevingen beveiligd met 
wachtwoorden en beveiligde verbindingen. Alle data 
worden niet langer bewaard dan wettelijk verplicht.

Uitwisseling met derden
Daarnaast worden verplicht gegevens uitgewisseld 
met de overheid, de leerplichtambtenaar of de 
onderwijsinspectie. Met partners zoals zorgverlening, 
logopedie, huisarts worden, alleen indien strikt 
noodzakelijk, gegevens (beveiligd) uitgewisseld. 
Uitgevers van educatieve software gebruiken 
geanonimiseerde gegevens.

17
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Meldpunt datalekken
Kindante heeft ook een wettelijk verplicht 
‘meldpunt datalekken’ (bijvoorbeeld iemands 
iPad of laptop is gestolen). Zo kan snel gehandeld 
worden mochten er privacygevoelige gegevens op 
staan. 

Afspraken
Daarnaast gelden voor alle medewerkers van 
Kindante tal van afspraken en gedragsregels, die 
vanuit het bewustzijn van privacy belangrijk zijn, 
zoals: 
• We gebruiken foto’s van uw kind(eren) voor 
intern en/of extern gebruik alleen als je daarvoor 
toestemming hebt gegeven.
• Niemand kan zomaar foto’s gaan maken op school 
en die delen met anderen.
• Na werktijd ligt er geen privacygevoelige 
informatie op werkbureaus.
• Nergens hangen lijsten met namen, adressen of 
telefoonnummers.
• We locken computerschermen bij het verlaten van 
de werkplek.
• We hebben we geen papieren lijstjes met 
wachtwoorden.
• Dat wat we op papier bewaren (zoals dossiers) ligt 
veilig achter slot en grendel.
• We gebruiken geen USB-sticks.
Kindante heeft een vastgesteld beleid rondom 
bescherming van privacy. Dit document kun je 
opvragen bij de directeur. 
Hierbij willen we benadrukken dat het omgaan 
met privacygevoelige gegevens mensenwerk is en 
continu aandacht vereist. 

Calamiteiten protocol bij 
luchtalarm
Als het luchtalarm afgaat houden wij het volgende 
protocol aan:
• Alle kinderen worden direct naar binnen gehaald
• Deuren en ramen worden gesloten en de 
ventilatie wordt uitgezet
• Nadat wij informatie hebben weten te verkrijgen 
delen we deze met ouders/verzorgers via ISY. 
• We vragen je niet te bellen met school: we 
hebben het personeel hard nodig om alles in goede 
banen te leiden.

Belangrijk: wij willen de deur niet onnodig open 
maken tijdens calamiteiten. Dit gaat ten koste van 
de veiligheid in school. 

Onthoud: de grootste gevaren zijn niet altijd 
zichtbaar.

Belangrijke Adressen
Stichting Kindante   
Dr. Nolenslaan 138
6136 GV Sittard
tel. 046 - 436 33 66

Interne contactpersonen
Suzan Wetzels (s.wetzels@kindante.nl)
---------------------
tel. 046 - 400 92 66

Sociaal pedagogisch medewerker
Josine Kuijpers:
jkuijpers@piw.nl
046-4575700
06-22914776

Schoolarts GGD Westelijke Mijnstreek
H. Creemers
Geleenbeekstraat 2 
6166 GR Geleen 
tel. 046 - 478 72 77

Bovenschoolse vertrouwenspersonen
BCO Onderwijsadvies
Telefoon: 077-3519284 

Advies- en Meldpunt kindermishandeling
Advies- en meldpunt
tel: 088-0072925

Centrum voor Jeugd en Gezin
Ruysdaellaan 4, 6165TZ Geleen
Postbus 110, 6160 AC Geleen 
tel. 046 - 850 69 10 
info@cjg-wm.nl 

Onderwijsinspectie
Postbus 530
5600 AM Eindhoven  
tel. 040 - 237 04 86
info@owinsp.nl   
www.onderwijsinspectie.nl
tel. 0800 - 8051 (gratis)
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