
Kindcentrumgids  
2021-2022 

 
Het praktische gedeelte 

 

   

• Autonoom 
• Competent 
• Verbonden 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kindcentrum De Lichtbaak - Amstelstraat 14b - 9406 TH Assen - tel. 
0592-354150 

delichtbaak@ckcdrenthe.nl   -  www.delichtbaak.nl 



P a g i n a  | 2 

 

Kindcentrumgids van Kindcentrum De Lichtbaak 2021-2022 

Voorwoord 

 
Voor u ligt de kindcentrumgids van Christelijke Basisschool De Lichtbaak. In dit gedeelte 

van de gids vindt u als ouder een overzicht van de praktische informatie voor het 

schooljaar 2020-2021. Dit overzicht is een aanvulling op de kindcentrumgids met het 

algemene gedeelte. Dit gedeelte is op de website www.delichtbaak.nl te vinden. Deze 

kindcentrumgids is gepubliceerd met instemming van de Medezeggenschapsraad en is 

bedoeld als een eerste kennismaking met ons kindcentrum.  

 

Als uw kind 4 jaar wordt, als u bent verhuisd of door andere omstandigheden op zoek 

bent naar een basisschool, staat u voor een belangrijke keuze. Een keuze die mede 

bepalend zal zijn voor de algehele ontwikkeling van uw kind. Een school is natuurlijk niet 

alleen een plek waar kinderen zich cognitief ontwikkelen, maar waar ook alle andere 

ontwikkelingsgebieden ruimschoots aan bod komen.  

Op De Lichtbaak kijken wij dan ook altijd naar de ontwikkelingsbehoefte van uw kind.  

Voor ons staat het kind centraal. Niet alleen de leerprestaties, maar de ontwikkeling van 

het hele kind. De persoonlijke benadering naar kinderen, naar ouders en naar elkaar 

hebben wij dan ook hoog in het vaandel staan. Hierdoor gaan kinderen met meer plezier 

naar school, kunnen ze succesvol zijn en groei ervaren. Waar hun talenten ook liggen. 

  

Kindcentra verschillen in hun manier van werken, in sfeer en in de keuzes die ze maken. 

Ze verschillen ook in kwaliteit. In deze gids beschrijven wij op welke manier wij onderwijs 

geven en hoe wij continu werken aan kwaliteitsverbetering, want De Lichtbaak is 

doorlopend in ontwikkeling. Om goed en gedegen onderwijs te verzorgen, vindt er 

regelmatig overleg plaats tussen teamleden, laten wij ons regelmatig scholen en hebben 

wij aandacht voor de feedback die wij van u en uw kinderen krijgen.  

 

In deze kindcentrumgids kunt u lezen wat onze manier van werken is. In deze gids 

verwijzen wij regelmatig naar informatie op onze website: www.delichtbaak.nl. Hiermee 

voorkomen wij dat wij u als lezer gedateerde of onjuiste gegevens verstrekken.  

 

Als u na het lezen van deze kindcentrumgids behoefte heeft aan een persoonlijke 

kennismaking, maakt u dan gerust een afspraak. Wij maken graag tijd voor u vrij! Uw 

kind is bij de kennismaking uiteraard van harte welkom.  

 

Ook voor ouders die al een of meer kinderen bij ons op school hebben zitten, is dit 

gedeelte van de gids van belang.  

 

In onze kindcentrumgids spreken wij steeds over ouders. Met ouders bedoelen wij alle 

volwassenen die de zorg voor onze leerlingen hebben. 

  

Wij hopen dat u de gids met veel plezier zult lezen. Als u tijdens of na het lezen vragen, 

opmerkingen of suggesties heeft, vertel ze ons. Wij wensen u en uw kind(eren) een fijne 

schoolperiode toe!  

 

Vriendelijke groeten namens het team van Kindcentrum De Lichtbaak,  

 

Richard Knol (schoolleider) 

 

Amstelstraat 14b  

9406 TH Assen      

0592 - 354150    

delichtbaak@ckcdrenthe.nl 

www.delichtbaak.nl  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA2_3T8ZneAhWRDewKHb2nD44QjRx6BAgBEAU&url=http://www.hegeman.com/project/mfa-pittelo-assen/&psig=AOvVaw0J9Pr2rPhpeDaNzhdVcQHx&ust=1540292178203356
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1.  Schooltijden  
 

In 2018-2019 zijn wij gestart met het 5-gelijke-dagen-model. Dit 

betekent dat wij elke dag dezelfde schooltijden hebben voor alle 

kinderen. Wij gaan elke dag van 8.15 tot 13.45 uur naar school.  

 

De deur gaat om 8.10 uur open. Alle leerlingen mogen om 8.10 

uur naar binnen. Indien wenselijk mogen ouders ook mee naar 

binnen. Er is dan de mogelijkheid om kort met de leerkracht te 

spreken of bijvoorbeeld het werk van uw kind te bekijken. Om 8.12 

uur willen we starten, zodat alle kinderen op tijd in de klas zitten. Wij vinden het namelijk 

erg belangrijk, dat de lessen op tijd van start gaan..  

 

 Groep 1 t/m 8 

Maandag 8.15 – 13.45  

Dinsdag 8.15 – 13.45  

Woensdag 8.15 – 13.45  

Donderdag 8.15 – 13.45  

Vrijdag  8.15 – 13.45  

 

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 komen zelfstandig naar buiten. De kinderen van de 

groepen 1 en 2 gaan samen met de leerkracht naar buiten. U kunt als ouder normaal 

gesproken buiten op het plein wachten. Dit is nu tijdelijk achter het hek en achter de 

bosschages. Zodra de leerkracht van de groepen 1 en 2 u ziet staan, zullen zij uw kind 

laten gaan. Mocht iemand anders uw kind ophalen, dan hoort de leerkracht dit graag.  

 

1.1  Zieke leerlingen 

Als uw kind ziek is of om andere redenen het kindcentrum niet kan bezoeken, dan horen 

wij dit graag vóór het begin van de lessen. Er wordt contact met u opgenomen wanneer 

uw kind, zonder afmelding, binnen een uur na aanvang van de lessen nog niet op school 

aanwezig is. Wij maken ons dan ongerust over het wegblijven van uw kind. Dagelijks 

wordt de aan- of afwezigheid van de leerlingen geregistreerd.  

Bij regelmatig te laat komen of verzuim van 16 uur in een periode van vier weken, 

volgen wij het ziekteverzuimprotocol, wat voor alle scholen van Drenthe is opgesteld. In 

samenspraak met de leerplichtambtenaar wordt dan gekeken wat de reden van het 

verzuim is. Indien er geen wettige reden voor het verzuim is, kan een proces-verbaal 

worden opgemaakt, Veilig thuis worden ingeschakeld of een zorgmelding worden gedaan. 

 

De volledige regelgeving van de Leerplichtwet ligt op school ter inzage (zie ook de 

leerplichtwet artikel 13, 14 en 15). 

 

 

1.2  Pauze  

Elke morgen is er een pauze van een kwartier waarin de kinderen naar buiten gaan. I.v.m. 

de beschikbare ruimte op het schoolplein hebben wij de pauzetijden in twee groepen 

verdeeld. De ochtendpauze is voor een deel van de groepen van 10.00 tot 10.15 uur en 

voor de andere groepen van 10.20 tot 10.35 uur.  

Tevens is er rond deze tijd de mogelijkheid om voor uw kind iets te eten en/of te 

drinken. Wij vragen u om hiervoor te zorgen. Geef bij voorkeur een boterham of een stuk 

fruit aan uw kind mee. Hier zitten de voedingstoffen in die goed voor hen zijn. Er mag 

geen snoep meegegeven worden. Voor kinderen in groep 1 en 2 vragen wij u eventueel 

geschild en/of gesneden fruit in een bakje mee te geven.  

Rond 12 uur zullen de kinderen hun meegebrachte lunch opeten. Zij hebben hier 

ongeveer een kwartier de tijd voor. Geef uw kind niet te veel eten mee, niet meer dan 
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dat uw kind thuis ook eet. De kinderen uit de onderbouwgroepen hebben iets meer tijd 

om te eten. Ook tijdens de middagpauze gaan de kinderen in twee groepen naar buiten.  

 

2.  Groepsindeling 
 

Kindcentrum De Lichtbaak is een middelgrootte school. Er zijn 7 groepen met in totaal 

ongeveer 126 leerlingen. Deze kinderen zijn verdeeld over een combinatiegroep 1/2, en 

enkele groepen 3 t/m 8. 

Naast deze 7 groepen vallen er tevens TaalklAssen onder de verantwoordelijkheid van De 

Lichtbaak. Op dit moment hebben wij ongeveer 30 kinderen in de TaalklAssen verdeeld 

over twee groepen.  

 

 

Groep 1/2  20 leerlingen  Groep 6 16 leerlingen 

Groep 3 15 leerlingen  Groep 7  24 leerlingen 

Groep 4 18 leerlingen  Groep 8 21 leerlingen 

Groep 5 12 leerlingen    

 

 

 
 

3.    Schoolvakanties en vrije dagen 
 

3.1  Vakanties 

Vakanties en vrije dagen vindt u op onze website en in de nieuwsbrieven. Studiedagen 

die onder schooltijd plaatsvinden, gaan nooit ten koste van het lesprogramma, aangezien 

wettelijk is vastgesteld hoeveel uren er per jaar lesgegeven moet worden. Met deze norm 

wordt rekening gehouden bij de vaststelling van het vakantierooster. Het vakantierooster 

is gebaseerd op de ministeriële richtlijnen. Zonder toestemming vooraf is het niet 

mogelijk om hiervan af te wijken. 

 

 

3.2  Verlof 

Er zijn bijzondere omstandigheden, waarvoor u extra verlof kunt aanvragen. Denk hierbij 

aan verhuizing, huwelijk, overlijden, etc. Hiervoor dient u voorafgaand contact op te 

nemen met de directie. Zonder toestemming van de directie en/of leerplichtambtenaar 

mag u geen verlof nemen.  

Het is niet mogelijk om extra verlof aan te vragen om op vakantie te gaan. Een 

uitzondering vormt de situatie waarbij 1 x per schooljaar extra vakantieverlof verleend 

wordt op grond van de specifieke aard van het beroep van één van de ouders. In de 

praktijk wordt deze regeling nauwelijks toegepast, omdat een aansluitende vakantie van 

twee weken ook bijvoorbeeld in de kerstvakantie kan worden opgenomen. De volledige 

regelgeving van de Leerplichtweg ligt op school ter inzage. 

 

Als u zonder toestemming uw kind thuishoudt of zonder toestemming eerder of langer op 

vakantie gaat, zijn wij als school verplicht om dit te melden aan de leerplichtambtenaar. 

Het gevolg kan zijn dat er een proces-verbaal wordt opgemaakt, op grond waarvan de 

rechtbank u een boete kan opleggen. 
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4.     Opvangmogelijkheden 
 

Sinds januari 2018 zijn wij een kindcentrum geworden. Dit betekent dat wij vanaf januari 

ook peuteropvang en kinderdagverblijf mogelijkheden aanbieden.  

In maart 2018 zijn wij tevens gestart met het aanbieden van voor- en naschoolse opvang 

(BSO).  

 
     Kinderopvang 

Binnen ons kindcentrum bieden wij in een veilige omgeving een vertrouwde 

kinderopvang aan voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Deze opvang wordt verzorgd door goed 

opgeleide pedagogisch medewerkers. In een eigen knusse groepsruimte met aparte 

buitenruimte verzorgen onze vaste medewerkers op professionele wijze de 

kinderdagopvang. Deze opvang is vijf dagen in de week mogelijk van 7 tot 19 uur. De 

kinderopvang heeft een eigen ingang.   

 

   Peuteropvang 

Naast de kinderopvang bieden wij ook peuteropvang aan. Deze opvang biedt kinderen 

van 2,5 tot 4 jaar een kans om met elkaar te spelen, te ontdekken en van elkaar te leren 

in een veilige omgeving. Wij bieden peuteropvang aan in twee speciaal ingerichte 

groepsruimtes met tevens een aparte buitenruimte. De maximale grote van deze 

groepen zijn zestien kinderen per ochtend. 

De peuteropvang is vijf ochtenden in de week open, van 8.15 t/m 12.15 uur. Voor u als 

ouder is het mogelijk om acht uur peuteropvang af te nemen. Deze opvang is verdeeld 

over 2 dagen. Wij proberen zo veel mogelijk aan te sluiten bij de wensen van uw dagen. 

Mocht uw kind een VVE (Vroeg en Voorschoolse Educatie) indicatie hebben gekregen van 

de jeugdverpleegkundige, dan is het vanaf 2 jaar mogelijk om nog vier tot acht uur extra 

peuteropvang-uren in te zetten. Deze VVE-uren zijn kosteloos. Onze vaste professionele 

leidsters kunnen d.m.v. deze uren uw kind extra begeleiden in hun ontwikkeling. Aan het 

einde van de ochtend eten de kinderen een broodje met de leidsters. 
Meer praktische informatie kunt u vinden in het pedagogisch beleidsplan kindcentrum 

Pittelo. Dit beleidsplan is beschikbaar op de locatie.  
 

 
   Voor- en naschoolse opvang 

Naast de kinderen- en peuteropvang bieden wij tevens voorschoolse en naschoolse 

opvang aan. Ook bij deze opvang is onze visie en missie om een veilige en vertrouwde 

omgeving te creëren waarin kinderen na schooltijd tot rust kunnen komen en zich op 

andere gebieden dan onderwijs kunnen ontwikkelen.   

 

Meer praktische informatie kunt u vinden in het pedagogisch 

beleidsplan kindcentrum Pittelo. Dit beleidsplan is 

beschikbaar op de locatie. Tevens kunt u meer informatie 

over de opvang vinden in de kindcentrum gids algemeen. 

Deze staat ook op de website www.delichtbaak.nl.  

 

 

 

  

http://www.delichtbaak.nl/
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5.  Het onderwijs 
 

5.1  Geplande leertijd per vakgebied 

Alle groepen voldoen aan de minimumonderwijstijd die de kinderen wettelijk op jaarbasis 

dienen te ontvangen. In acht jaar tijd moeten de kinderen 7.520 uur naar school. Daarbij 

mag het aantal lesuren voor de groepen 1 t/m 4 niet minder zijn dan 3.520 uur en in de 

groepen 5 t/m 8 niet minder dan 4.000 uur.  

 

Onderstaand schema laat zien hoeveel minuten per week wij aan een bepaald vakgebied 

besteden.  

 

vakgebied 1 2 3 4 5 6 7 8 

zint. en lichamelijke opvoeding 360 365 90 90 90 90 90 90 

taalactiviteiten 330 330 210 270 240 240 240 240 

taal - spelling - - 120 150 120 120 120 120 

leesonderwijs – technisch lezen - 60 180 210 120 120 120 120 

leesonderwijs – begrijpend lezen - - 30 30 90 90 90 90 

schrijven 30 30 120 45 30 30 30 30 

rekenen/wiskunde 120 120 300 300 300 300 300 300 

Engelse taal 30   30  30   30   45  45  45 45 

wereldverkenning, soc. redzaamheid 

en wereldoriëntatie 

300 300 105 120 225 225 225 225 

verkeer 30 30 30 30 45 45 45 45 

         

creatieve vakken (muziek, drama, 

handvaarheid, tekenen) 

60 60 150 120 120 120 120 120 

pauze / fruit eten 150 150 150 150 150 150 150 150 

godsdienstige vorming 60 60 75 75 75 75 75 75 

 

 

5.2  Kennisgebieden 

Bij 5.1 ziet u de kennisgebieden staan waaraan wij aandacht 

besteden in een week. Tijdens deze vakken staan 

onderstaande vaardigheden en attitudes centraal.  

Het zelfstandig werken 

Onder zelfstandig werken verstaan wij een werkstructuur, 

waarbinnen kinderen een bepaalde tijd zonder hulp van de 

leerkracht, bezig kunnen zijn. Het doel daarbij is dat zij leren 

zelfstandig taken te plannen en uit te voeren, waarbij rekening 

wordt gehouden met anderen. De taken kunnen opgedragen 

worden voor een bepaalde les, dagdeel, dag of week. 

GIP-model (Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en 

didactisch handelen van de leerkracht) 

Wij werken met het GIP-model binnen de klas, om de zelfstandigheid van uw kind te 

bevorderen en om tegemoet te komen aan de verschillen tussen leerlingen.  

Het model is opgebouwd uit 5 elementen, namelijk organisatie, zelfstandigheid, instructie, 

emotioneel en sociaal. De organisatie vormt de basis en is duidelijk herkenbaar in de 

lokalen. De lokalen zijn overzichtelijk ingericht, op het bord staat aangegeven wat het 

programma van de dag is, en hulpkaartjes, de leerkracht loopt vaste routes en geeft op de 

GIP-lat de volgorde van handelingen (instructie geven, startronde lopen etc.) aan.  
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Het element zelfstandigheid wordt opgebouwd doordat uw kind van groep 1 t/m 8 steeds 

meer verantwoordelijkheid krijgt.  

De leerkracht geeft iedere dag algemene instructie aan de groep over de te maken taken. 

Uw kind kan na deze instructie aan het werk. Terwijl 

uw kind dit werk zelfstandig maakt, heeft de 

leerkracht tijd om kleine groepjes kinderen aan de 

instructietafel te voorzien van een specifieke 

instructies. Tijdens de rondes zorgt de leerkracht dat 

alle kinderen aandacht (emotioneel) krijgen, veelal in 

een aanmoediging, een positieve opmerking over de 

werkhouding of werktempo etc. De kinderen voelen 

zich hierdoor gezien en krijgen veel zelfvertrouwen 

door deze opmerkingen. Ook kunnen de kinderen 

tijdens deze ronde even een korte vraag stellen aan 

de leerkracht waardoor zij weer verder kunnen met 

hun werk. Het laatste element is het sociale aspect. 

Als uw kind zich prettig voelt in de klas, kan het zich 

ook prettig opstellen naar de kinderen van de groep. 

De kinderen zitten in groepjes in de klas. Tijdens het 

zelfstandig werken kunnen zij elkaar helpen, uitleg geven of elkaar aanmoedigen.  

Coöperatief leren 

Binnen en buiten de klassenorganisatie bieden wij ruimte voor coöperatief leren waarbij de 

kinderen leren samen opdrachten te verwerken. Vanuit verschillende vakgebieden worden 

opdrachten aangeboden die leerlingen, met hun verscheidenheid aan kwaliteiten en 

interesses, gezamenlijk leren oplossen en terugkoppelen aan de hele groep. 

Differentiatie  

De leerstof is afgestemd op het niveau van de leerlingen, zodat ze positieve leerervaringen 

opdoen en waardering ontvangen voor wat ze kunnen en voor de behaalde resultaten. Wij 

passen de hoeveelheid of de zwaarte van het werk aan. Uitgangspunt is altijd de basisstof 

die door alle leerlingen beheerst moet worden. Pas als uit testen en onderzoeken blijkt dat 

de basisstof voor een bepaalde leerling nog te hoog is gegrepen, zal er een aangepaste 

individuele leerweg worden aangeboden.  

In de praktijk werken de kinderen allemaal uit dezelfde boeken, sommige kinderen maken 

echter de moeilijke stof niet en sommige kinderen maken alleen de basisstof en krijgen 

buiten het lesboek om nog meer aangeboden. De ouders zijn op de hoogte van het niveau, 

waarin hun kind werkt. 

 

 

5. 3  Gebruikte methoden per vakgebied 

Taal  

Het taalonderwijs is te verdelen in 3 vaardigheden, namelijk de mondelinge 

taalvaardigheid, de leesvaardigheid en schrijfvaardigheid. De leesvaardigheid bespreken 

wij nader bij het vak lezen.  

De mondeling taalvaardigheid (gespreksvaardigheid, 

luisteren en spreekvaardigheid) krijgt in alle groepen 

aandacht. Deze onderdelen worden geoefend tijdens spel, 

luisteroefeningen, presentaties, kringgesprekken en 

dramatische vorming (toneel e.d.).  

De schrijfvaardigheid (brieven schrijven, werkstukken 

maken, woordgebruik etc.) start, afhankelijk van de interesse 

van uw kind in letters, in groep 1/2 en gaat door t/m groep 

8. Binnen groep 1 t/m 3 staat de letterkennis en het 

aanvankelijk lees- en schrijfproces centraal. Vanaf groep 4 

werken we vanaf het schooljaar 2014-2015 met de methode 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=taal+actief&source=images&cd=&cad=rja&docid=FJ7yrMtq6EfEHM&tbnid=C9c8vm7EosL6bM:&ved=0CAUQjRw&url=http://luukdegreef.blogspot.com/2012/09/taal-actief.html&ei=gfvJUavyLYjKtAafmoDwAw&bvm=bv.48340889,d.Yms&psig=AFQjCNFNX4qxCZ-UjAG-QHZ85btyy0ZvAw&ust=1372278002449846
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Taal Actief, waarin structureel aandacht is voor de verschillende schrijfvaardigheidaspecten 

als spelling, woordenschat, taalstructuur etc.  

Lezen  

Wij maken binnen de leesvaardigheid een onderscheid in het lezen van zakelijke teksten 

(begrijpend lezen) en het lezen van literaire en fictionele teksten (leesboeken). Uw kind 

kan mogelijk al vanaf het vierde jaar spontaan ‘lezen en schrijven’, indien uw kind hierin 

al interesse heeft. Om alle kinderen zover te krijgen creëren de leerkrachten bewust 

situaties, waarin gesproken en geschreven taal een hoofdrol hebben. Hiervoor worden 

(prenten)boeken gebruikt, naamkaartjes, boodschappenbriefjes, tekeningbijschriften, etc. 

Dit proces noemen wij beginnende geletterdheid.  

Wij werken in groep 3 met de methode “Veilig leren lezen.” In de groepen 3  t/m 8 lezen 

de kinderen iedere dag. Daarnaast hebben wij bouwlezen ingevoerd. Daarbij helpen de 

oudere kinderen, de jongeren kinderen met het leesproces via de IPad. Het lezen van 

zakelijke teksten vindt plaats in de groepen 4 t/m 8 middels een methode voor begrijpend 

lezen “Nieuwsbegrip en Nieuwsbegrip XL”. Deze methode sluit aan bij de belevingswereld 

van de kinderen. Hierin worden aspecten aangeboden als tekstkenmerken, tekstsoorten, 

interpreteren, opzoeken etc.  

Rekenen en wiskunde  

Binnen ons rekenen en wiskunde onderwijs komen de 

4 domeinen getallen, verhoudingen, meten en 

meetkunde en verbanden veel aan bod.  

Vanaf groep 1 komt uw kind al op een speelse manier 

in aanraking met getallen (getallen herkennen, tellen), 

maar ook vergelijken en meten, ruimtelijke 

verkenningen, telstrategieën en oriëntatie in tijd. Deze 

onderdelen lopen in de praktijk door elkaar in de 

verschillende thema’s. In de groep 3 beginnen we met 

het cursorisch aanbod middels de methode “De wereld 

in getallen”. Hierin leert uw kind naast getallen ook de 

verhoudingen, meetkunde en verbanden (hoofdrekenen, berekeningen maken op papier, 

schattend rekenen, meetinstrumenten gebruiken, informatie uit tabellen halen etc.).  

Vanaf dit schooljaar gaan de groepen 5 t/m 8 digitaal verwerken. Het programma past zich 

aan, aan het niveau van het kind. Hierdoor vindt er extra differentiatie plaats.   

Wereldoriëntatie  

Het gaat hier om het onderwijs, dat uw kind inleidt in de 

kennis over de omringende wereld, in de breedste zin van 

het woord. Aspecten daarvan zijn: geestelijke stromingen, 

gezondheidseducatie, burgerschap, oriëntatie in de tijd, in 

de ruimte en in de natuur.  

Wij hebben er als kindcentrum voor gekozen deze 

onderwerpen aan te bieden binnen thema’s. In de groepen 

1/2 kiezen de leerkrachten de thema’s m.n. vanuit 

Kleuteruniversiteit en de daarbij behorende aspecten van 

wereldoriëntatie. Vanaf groep 3 werken we met een vastgestelde themaplanning. 

Tweemaal per jaar hebben we een schoolbreed thema en daarnaast organiseren de bouwen 

hun eigen invulling van de thema’s. Het werken met de thema’s doen we mede a.d.h.v. 

vastgestelde beginwaarden zoals samenwerken binnen de opdrachten enz. De midden- en 

bovenbouw maakt gebruikt van de materialen van de methode van Naut, Meander en 

Brandaan. De onderbouwleerkrachten hebben in het schooljaar 2019-2020 een scholing 

op dit onderdeel gevolgd. Komend schooljaar zal de rest van het team deze scholing 

volgen.  



P a g i n a  | 11 

 

Kindcentrumgids van Kindcentrum De Lichtbaak 2021-2022 

Engelse taal  

In alle groepen wordt de Engelse taal 

aangeboden. Dit doen wij via de methode ‘Groove 

me’. Deze methode leert de kinderen in de onder- 

en middenbouw via een speelse manier de 

Engelse taal aan. In de bovenbouw wordt de 

Engelse taal aangeleerd via bekende liedjes. Hierbij bestaat ook de mogelijkheid om 

woordenlijsten thuis te oefenen en te leren voor een toets.  

Expressieactiviteiten  

De expressieactiviteiten zijn de vakken waarin uw kind uiting kan geven aan de creativiteit 

op verschillende manieren, namelijk beeldende, dramatisch en via muziek. Alle groepen 

maken onderdeel uit van programma Kunstmenu waarbij alle kinderen onder professionele 

begeleiding in aanraking komen met Kunst en Cultuur.  

 

Bij beeldende vorming (handvaardigheid, techniek en tekenen) gaat het er met name om 

uw kind kennis te laten maken met verschillende technieken om zodoende een creatief 

werkstuk te maken. Dit schooljaar volgen wij als team ook een scholing op het vakgebied 

beeldende vorming. Het doel van deze scholing is o.a. een concrete leerlijn op het gebied 

van materialen neer te zetten.  

  

Ons muziekonderwijs omvat de 5 domeinen, namelijk: muziek luisteren, muziek maken, 

muziek vastleggen, bewegen op muziek en praten over muziek. Deze kunnen in een les 

aan bod komen, maar de leerkracht kan er ook voor kiezen bepaalde elementen in een 

ander vak te integreren. Bijvoorbeeld binnen de gymles bewegen op muziek. Wij werken 

tijdens de muzieklessen met het programma 1,2,3 zing.   

 

Dramatische vorming vindt vaak plaats in combinatie met andere vakken, zoals taal, 

muziek en sociaal emotionele vorming, maar ook binnen het werken met thema’s. 

Rollenspel is in de onderbouwgroepen enorm belangrijk, terwijl in de bovenbouw de nadruk 

ligt op voordracht en presenteren. In het schooljaar 2018-2019 hebben wij een 

teamtraining op het gebied van drama gevolgd en heeft een dramdocent verschillende 

lessen verzorgd. Door het jeugdeducatiefonds hebben wij ook dit schooljaar weer een 

dramadocent kunnen inhuren.  

Godsdienstige vorming  

Middels de methode Trefwoord brengen wij uw kind in aanraking 

met Bijbelse kernwoorden als bidden, vergeven, helpen, 

samenwerken, liefde, hoop etc. In de lagere groepen ligt het 

accent meer op verhalen en liedjes, in de hogere groepen wordt 

er meer aandacht gegeven aan het "waarom" van de verhalen. 

Wij schenken ook aandacht aan de andere wereldgodsdiensten 

en opvattingen rond "geloof".  

ICT  

De computer/IPad is niet meer weg te denken uit de samenleving en dus ook niet meer uit 

het lokaal. In de groepen 1/2 gebruikt uw kind de IPad vooral voor spelletjes over kleuren, 

klanken en rekenen. Zit uw kind in groep 3 t/m 8 dan gebruikt het de computer/IPad veel 

voor het oefenen van woorden, sommen en dergelijke. Vanaf groep 5 hebben alle kinderen 

een Chromebook. De Chromebook gebruikt uw kind voor eerder genoemde onderdelen, 

voor de verwerking van rekenen en ook voor het opzoeken van informatie op het internet.  
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Burgerschap en integratie  

Visie op burgerschapsvorming  

Burgerschapsvorming beoogt kinderen/jongeren op persoonlijke wijze deel te laten 

nemen aan hun leefomgeving en bij te laten dragen aan de samenleving. Als 

Kindcentrum De Lichtbaak hebben wij ons een idee gevormd over wat wij aan de orde 

willen laten komen. Vanuit onze visie hebben wij o.a. de volgende doelen en activiteiten 

opgesteld:  

 

• Leerlingen oriënteren zich op de samenleving en leren hun eigen mening te 

verwoorden over maatschappelijke thema’s.  

 

Dit gebeurt zowel binnen als buiten het kindcentrum. Binnen het vak 

godsdienst/levensbeschouwing bezinnen leerlingen zich op levensvragen en op visies op 

God, mens en samenleving. Zij krijgen kennis van levensbeschouwingen, ontdekken wat 

hen daarin aanspreekt en wat vreemd voor hen is.  

 

Wij geven burgerschap vorm binnen ons thematisch onderwijs. Elke klas maakt 

tenminste één keer per jaar een excursie naar een maatschappelijke of culturele 

activiteit. 

 

• In de school leven wij – leerlingen en leerkrachten – met elkaar samen in een 

minisamenleving. Leerlingen kunnen in het kindcentrum oefenen in het leren 

samenleven met elkaar.  

 

Leerlingen worden betrokken bij het opstellen van de gedragsverwachtingen in de groep 

en in het kindcentrum. Regelmatig wordt er binnen de kring over gesproken en leert de 

leerkracht de gedragsverwachtingen aan. Belangrijke doelstellingen van de kring zijn: 

uitkomen voor je mening, niet bang zijn om iets te zeggen en vooral respect tonen voor 

de mening van een ander. Ook het elkaar complimenteren, bemoedigen en het naar 

voren brengen van nieuwe ideeën vormen een vast onderdeel. Leerlingen zijn 

vertegenwoordigd in de leerlingenraad. De leerlingenraad praat met een leerkracht over 

het goede doel voor de komende periode en over de schoolplannen. Daarnaast is een 

leerling van groep 8 ook vertegenwoordigd in de kinderraad van Assen.   

 

• Leerlingen participeren op een actieve manier in de samenleving.  

 

De volledige doorgaande lijn van burgerschap kunt u inzien op ons kindcentrum.  

 
IMC Basis 

Dit schooljaar starten wij voor de groepen 7 en 8 met het IMC Basis project. IMC Basis 

bereidt kinderen voor op de belangrijkste stap na hun schoolbestaan: werk gaan doen 

wat bij hen past en waarin zij zich verder kunnen ontwikkelen. Lessen van bevlogen 

vakexperts/gastdocenten (vrijwilligers) verruimen het 

blikveld van de kinderen, laten hen experimenteren met 

hun voorkeuren en talenten en stimuleren hen om lef te 

hebben en hun interesses te volgen. In de ontvankelijke 

leeftijdsfase van tien tot dertien jaar worden de kinderen 

voorbereid om later zelfstandige, gemotiveerde en 

verantwoorde keuzes te kunnen maken.  

 

Dit bereikt IMC Basis door het versterken van: 

Toekomstperspectieven - De kinderen krijgen een breed beeld van de maatschappij en 

van hun mogelijkheden. Door IMC Basis staan ze goed geïnformeerd en met een open 

blik in het leven. 

Zelfvertrouwen - De kinderen ontdekken hun talenten en voorkeuren in de 

samenwerking met bevlogen vakexperts. Bekrachtiging, aanmoediging en 

vaardigheidstrainingen dragen bij aan een sterker zelfvertrouwen. 

Verbondenheid - De kinderen volgen levensecht onderwijs, vol actuele casussen en 
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vraagstukken. Zo worden ze zich ervan bewust dat ze deel uitmaken van, invloed kunnen 

uitoefenen op, en een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. 

 

IMC Basis vult het reguliere onderwijsaanbod aan met een programma dat kinderen 

stimuleert de wereld met een open, nieuwsgierige, actieve en betrokken houding 

tegemoet te treden. 

 

5.4 Het jonge kind groep 1 en 2  

 

Leren in groep 1 en 2 

Kinderen mogen naar de basisschool vanaf de dag dat ze vier jaar zijn. Wij streven er naar 

om in de onderbouw kleine groepen te formeren. Wij vinden het belangrijk, dat de basis 

van het onderwijs goed wordt gelegd.  

 

De activiteiten voor de kleuters worden rondom een thema opgebouwd. 

Dit thema wordt o.a. bepaald door de tijd van het jaar. Met name door de 

seizoenen en feesten. Zoveel mogelijk wordt geprobeerd aan te sluiten bij 

de belevingswereld van de kinderen. Wij proberen deze belevingswereld te 

vergroten, zodat het kind steeds meer zicht krijgt op de werkelijkheid om 

zich heen.  

 
Spel 

Het uitgangspunt in de kleutergroepen is SPEL. Spelenderwijs verkennen 

de kinderen de wereld. Allerlei spelvormen komen aan de orde, zoals: 

• constructiespelen: bouwhoek, duplo  

• rollenspelen: huishoek, winkeltje  

• het spelen met expressiematerialen: verf, klei, zand, water  

• het spelen met ontwikkelingsmaterialen: puzzels en lotto  

• het spelen met letters en woorden  

 

Vanaf het eerste moment dat de kinderen op het onderwijsgedeelte van het kindcentrum 

zijn, vinden er voorbereidende lees- en rekenactiviteiten plaats. Dit wordt in een spelvorm 

gedaan en de kinderen ervaren het vaak niet eens als leren, maar als spelen. 

Ook het bewegingsspel - tijdens de gymlessen binnen en het spelen buiten - is erg 

belangrijk. Niet alleen voor de lichamelijke ontwikkeling, maar ook voor het sociale gedrag. 

De kinderen leren zo om rekening te houden met elkaar. Bij alle bovengenoemde 

spelvormen spelen creativiteit en fantasie een grote rol.  

In de groepen 1 en 2 kiezen de kinderen voor bepaalde activiteiten of materialen en 

afhankelijk van hun belangstelling en mogelijkheden gaan ze daarmee aan het werk. 

Tegenover deze individuele activiteiten staan de groepsactiviteiten, waarbij met name ‘de 

kring’ een belangrijke rol inneemt. In de kring vertellen, luisteren naar verhalen, muziek 

maken en zingen. Het hoort allemaal bij het spelenderwijs leren in de kleutergroepen!  

Alle genoemde activiteiten - zowel individueel als groepsgericht – vinden plaats onder de 

gerichte leiding van de leerkrachten en onderwijsassistent.  

 
Taken  

In groep 1 en 2 werken de kinderen met een planbord. Hierop 

kunnen de kinderen zelf met hun foto aangeven welke 

activiteiten ze gaan doen. Tevens is er te zien welke werkjes 

er die week door de kinderen gedaan moeten worden. Zij 

mogen zelf bepalen op welke dag een werkje gemaakt wordt. 

Dit leerkracht begeleidt dit proces.  

 
Brengen en halen van de kinderen van groep 1 en 2  

De kinderen kunnen ‘s morgens in de klas gebracht worden 

vanaf 8.10 uur. 

Als ouder mag u dan even met uw kind samen spelen of werkjes bekijken. In verband met 

de ruimte in de lokalen, is het beter dat kinder- en wandelwagens in de gang worden 
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geparkeerd. U kunt uw kind aan het eind van de schooltijd op het plein opwachten. 

Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet op het kindcentrum komt, wilt u dat 

dan zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven; maar in ieder geval voor 8.15 uur?  

Sinds het schooljaar 2018-2019 hanteren wij het vijf-gelijke-dagen-model. Dit betekent 

dat ook de kinderen van groep 1 en 2 elke dag van 8.15 t/m 13.45 uur naar het 

kindcentrum gaan.  

 

Jassen 

De jassen van de kinderen worden bij binnenkomst in de luizenzakken gedaan. Deze 

luizenzak ontvangt uw kind van ons kindcentrum.  

 
Naam in kleding 

Als het regent, hebben de meeste kinderen laarzen en regenjassen aan. Deze lijken vaak 

op elkaar. Om verwisselingen te voorkomen, willen wij graag dat u de naam van uw kind 

in deze spullen zet. 

 

Fruit eten en lunch  

In de loop van de ochtend gaan de kinderen samen iets drinken en 

eten. Ze nemen zelf iets te drinken mee en als ze iets willen eten mag 

dat 1 ding zijn bijvoorbeeld: fruit, een boterham of iets dergelijks. 

Rond 12.00 uur zullen de kinderen hun lunch eten. Het is ook voor de 

lunch de bedoeling, dat de kinderen dit zelf meenemen. Wij vragen u 

uw kind niet te veel mee te geven en ook geen snoep/koekjes. De tas 

van uw kind kan ‘s morgens op de kapstok neergezet worden. De 

drinkbekers/pakjes mogen in de bak gezet worden.  

 
Postvakje 

Ieder kind heeft in de groep zijn eigen postvakje. Bij afwezigheid worden traktaties of 

brieven daarin bewaard. Kijkt u als ouder daar ook regelmatig in? 
 
Spel- en gymles  

De spel- en gymlessen van de groepen 1 en 2 worden gegeven in het speellokaal en in de 

gymzaal. Aparte gymkleding is niet nodig, maar mag wel; er kan ook gegymd worden in 

ondergoed. Gymschoenen zijn verplicht, zoals gymschoentjes met klittenband of elastiek, 

liever geen schoenen met veters. De gymschoenen blijven op school. Doet u a.u.b. de 

schoenen in een tas van stof (dus geen plastic zak) en voor uw kind duidelijk herkenbaar?  

Op het kindcentrum laten wij uw kind, voor zover mogelijk, zichzelf aankleden.  

U kunt uw kind daarbij helpen door het ‘zelf aankleden’ ook thuis te stimuleren.  

Enkele aandachtspunten m.b.t. de gymnastieklessen:  

-  De naam van uw kind moet op haar/zijn tas gymschoenen staan.  

-  Graag zo nu en dan op het kindcentrum even controleren of de schoenen nog passen.  

 
Verjaardagen  

Als uw kind jarig is mag zij/hij trakteren. Eén traktatie is genoeg. Er is ook de mogelijkheid 

om de leerkrachten van andere groepen te trakteren; dit zijn ongeveer 10 personen. Uw 

kind mag dan, samen met twee klasgenootjes, bij de groepen 1 t/m 4 langs gaan. U mag 

het vieren van de verjaardag van uw kind mee maken als u dat wilt; eventueel om foto’s 

te maken. Wilt u dat dan wel even van tevoren afspreken met de leerkracht?  

Ook kan er een kleurplaat of tekening gemaakt worden als papa, mama, opa of oma jarig 

is. Wilt u dit dan wel op tijd aan de leerkracht doorgeven?  

Wij vragen u uitnodigingen voor feestjes graag buiten het kindcentrum uit te delen.  

 
Uw kind laten ophalen 

Wanneer uw kind door iemand anders dan normaal wordt opgehaald, wilt u ons dit dan 

van tevoren laten weten? Zo kunnen wij goed in de gaten houden met wie uw kind mee 

naar huis moet. Daarnaast zouden wij graag een lijst met tijden en dagen van uw 

ontvangen, mocht uw kind gebruik maken van de kinderopvang/BSO.  
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Rapporten / ontwikkelingsvolgmodel 

In januari/februari wordt het winterrapport met de ouders besproken en in juni/juli het 

zomerrapport. Bij het invullen van het rapport wordt vooral gebruik gemaakt van 

observaties. Deze observaties worden verwerkt in het ontwikkelingsvolgmodel. (het OVM) 

 
Voor- en Vroegschoolse Educatie 

Zowel de peuteropvang als de onderbouw van ons kindcentrum is een VVE-locatie. Dit 

betekent, dat wij extra aandacht besteden aan de taalontwikkeling van de kinderen. De 

peuteropvang gebruikt hiervoor de methode van Uk en Puk. De onderbouw gebruikt 

hiervoor o.a. de lessen van kleuteruniversiteit. Tevens houden wij de taalontwikkeling 

van de kinderen in de onderbouw extra in de gaten en besteden wij veel aandacht aan 

woordenschat.  

 

 

6.   Gymnastiek  

6.1  Spel- en gymles onderbouw 

De spel- en gymlessen van de groepen 1 en 2 worden in het speellokaal van de MFA door 

de eigen leerkracht gegeven. Ook sporten ze nog in de gymzaal. Aparte gymkleding is niet 

nodig, maar mag wel. Er kan gegymd worden in ondergoed. Gymschoenen zijn verplicht, 

zoals gymschoentjes met klittenband of elastiek, liever geen schoenen met veters. De 

gymschoenen blijven op school. Doet u a.u.b. de schoenen in een tas van stof (dus geen 

plastic zak), voor uw kind duidelijk herkenbaar.  

Op het kindcentrum laten wij uw kind, voor zover mogelijk, zichzelf aankleden. U kunt uw 

kind daarbij helpen door het ‘zelf aankleden’ ook thuis te stimuleren. Enkele 

aandachtspunten m.b.t. de gymnastieklessen:  

- De naam van uw kind moet op haar/zijn tas gymschoenen staan.  

- Graag zo nu en dan op school even controleren of de schoenen nog passen.  

 

 

6.2  Gymles groep 3 t/m 8 

In de groepen 3 t/m 8 worden de gymlessen op maandag en woensdag verzorgd door 

vakleerkrachten. Voor de veiligheid en hygiëne in de les bewegingsonderwijs heeft het 

kindcentrum regels opgesteld. 

U kunt ons helpen er voor te zorgen dat de regels worden nageleefd door de kinderen 

thuis ook op deze regels te wijzen.  

Hieronder staan de belangrijkste genoemd:  

 

Bijzonderheden of niet meedoen: 

• Je neemt een briefje mee van thuis als je niet mee kan doen of wanneer je wel 

mee doet maar ergens last van hebt. Een briefje van thuis geeft duidelijkheid en 

dan weten wij als kindcentrum hoe wij moeten handelen.  

 

Sieraden uit en af: 

• Je doet thuis of in de klas je sieraden uit en af. (Alle oorbellen, kettinkjes, 

horloges, armbandjes) 

• Je mag zweerknopjes 6 weken afplakken met eigen pleisters, daarna moeten ze 

uit. 

• Verlies en/of beschadiging is voor eigen risico.  

 

Gymkleding: 

• Je draagt een goed passende korte broek met T-shirt of een gympakje. 

• Je draagt zaalsportschoenen zonder zwarte zool (turnschoentjes zijn glad en 

slap). 

• Je draagt bij lang haar een paardenstaart. 

 

Opfrissen: 



P a g i n a  | 16 

 

Kindcentrumgids van Kindcentrum De Lichtbaak 2021-2022 

• Na de gymles mag je je opfrissen met een washand en eventueel met deodorant 

(gebruik een roller). 
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Gymrooster  

 

Maandag en woensdag: 

 

Tijd:  Groep:  

08.20-09.00  Groep 3  

09.00-09.40  Groep 4  

09.40-10.20  Groep 5/6  

10.20-10.50  Groep 1/2   

10.50-11.30  Groep 7  

11.30-12.10  Groep 8  

12.10-12.25  Pauze  

12.25-13.05  Taalklas middenbouw  

13.05-13.45  Taalklas bovenbouw  

 

u 

 

 

7.   Rapportage en contactmomenten  
  

7.1  Rapportage 

Twee keer in het schooljaar krijgen de kinderen een rapport mee naar 

huis. In januari/februari wordt het winterrapport meegegeven en in 

juni/juli het zomerrapport. Bij de groepen 1 en 2 wordt er voor het 

invullen van het rapport vooral gebruik gemaakt van observaties. Deze 

observaties worden verwerkt in het ontwikkelingsvolgmodel (het OVM). 

Een uitdraai van het OVM wordt meegegeven in het rapport.  

De groepen 3 t/m 8 hebben hetzelfde rapport. Dit rapport bestaat uit 

beoordelingen van onvoldoende t/m uitmuntend.  Deze beoordelingen 

komen tot stand door de toetsen die de kinderen in de tussentijdse 

weken maken. Daarnaast zijn observaties van groot belang. In groep 3 

worden nog niet alle onderdelen beoordeeld. Dit doordat deze vakken 

nog niet in groep 3 aanbod komen.  

 
 

7.2  Contactmomenten 

Ook dit schooljaar willen wij met een informatieavond per groep starten. Tijdens deze 

avond verschaffen de leerkrachten informatie over dit schooljaar specifiek voor hun 

groep. Hierbij kunt u denken aan: ‘Welke vakken komen er dit schooljaar aan bod? 

Krijgen de kinderen huiswerk en hoeveel? Enz.’ 

Tevens is er aan het begin van het nieuwe schooljaar weer voor alle ouders en kinderen 

een verwachtingsgesprek. Tijdens dat gesprek vragen wij u informatie te geven over uw 

kind. Wij willen met de oudere kinderen bespreken welke doelen zij willen behalen en wat 

zij daarbij van de juf of meester verwachten. Wij denken dat dit naast onze eigen interne 

overdracht een goede manier is om samen met u een goede start te maken van het jaar 

in het belang van uw kind. 

Daarnaast zijn er twee verplichte voortgangsgesprekken met de groepsleerkracht. In 

januari/februari en een in juni/juli. Deze gesprekken zijn n.a.v. het rapport. Naast deze 2 

verplichte gesprekken bestaat er elke maand de mogelijkheid om met de leerkracht de 

vorderingen van uw zoon of dochter te bespreken. U kunt zich hiervoor intekenen via het 

beveiligde oudergedeelte van de website.  

De informatie voor de ouders van groep 8 zal met name in het teken staan van de 

voorbereidingen voor de overgang naar het voortgezet onderwijs.  

Wellicht dat diverse contactomenten digitaal zullen plaatsvinden vanwege de 

onzekerheden rondom Covid.  
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8.  Verwijzing naar het voortgezet onderwijs 
 

De Lichtbaak kent een Leerling Volg Systeem waarmee de vorderingen van uw kind in 

beeld worden gebracht. Zaken als inzet, werkhouding, concentratie e.d. spelen bij de 

uiteindelijke keuze voor een vorm van voortgezet onderwijs ook mee.  

Tijdens verschillende (voortgangs-)gesprekken worden deze onderwerpen besproken. 

Aan het eind van groep 7 krijgt u en uw kind een voorlopig advies. Wij maken daarbij 

gebruik van de plaatsingswijzer.  

 

8.1  Digitale Plaatsingswijzer 

Het basisonderwijs (CKC Drenthe) heeft samen met het voortgezet onderwijs een heldere 

doorgaande lijn van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs gerealiseerd m.b.v. de 

digitale plaatsingswijzer. 

De plaatsingswijzers zijn gebaseerd op het leerlingvolgsysteem van de basisschool. 

Hierdoor kunnen de afleverende en de opnemende school met elkaar overleggen over 

leerlingkenmerken die er werkelijk toe doen.  

Daarnaast geeft het de leerlingen en zijn ouders zicht op het prestatiebeloop van de leerling 

in de laatste jaren van de basisschool. Dat zicht is nodig om goed te kunnen beoordelen 

welk leerniveau: kader, theoretisch, havo of vwo na de basisschool voor een leerling het 

meest geschikt is. Belangrijke onderdelen van de plaatsingswijzer zijn de toetsresultaten 

van januari en juni in de groepen 6 t/m 8, de gewichtsverhouding tussen die verschillende 

leerdomeinen, en de samenhang tussen de leervorderingen en de leerhouding. Ook voor 

de leerhouding gebruiken wij een mooi overzicht, dat door het voortgezet onderwijs in 

combinatie met het basisonderwijs is aangedragen.  

 
 

8.2  Eindtoets 

In groep 8 wordt er een onafhankelijke eindtoets afgenomen. Wij 

hebben gekozen voor de IEP-eindtoets. Deze toets wordt in april 

afgenomen. In onderling overleg wordt in februari het definitieve 

advies vastgesteld. Voor 1 maart moeten de kinderen aangemeld zijn 

bij een voortgezet onderwijsschool naar keuze. De leerkracht van 

groep 8 zal voor deze aanmelding zorgen.  

Kinderen die op het voortgezet onderwijs Leerweg Ondersteuning 

(LWOO) nodig hebben of naar praktijkonderwijs zullen gaan, moeten 

voor 1 december worden aangemeld. U wordt hier al in groep 7 van 

op de hoogte gebracht.  

 

8.3  Voorlichting over het voortgezet onderwijs 

Eén keer per jaar wordt er een informatieavond georganiseerd voor alle ouders van de 

groepen 6 t/m 8. Tijdens deze voorlichtingsavond bespreken de leerkrachten van de 

bovenbouw met de ouders op welke wijze het kindcentrum de leerlingen op zorgvuldige 

wijze begeleidt op weg naar het voortgezet onderwijs.  

De voortgezet onderwijs scholen houden per school voorlichtingsavonden. Hiervan wordt 

u door ons als kindcentrum op de hoogte gesteld. U kunt dan zelf een keuze maken, naar 

welke voorlichtingen u wilt gaan. Op dit overzicht staan ook de open dagen vermeld.  

 

 

8.4  Mijn school 

Om de kinderen van groep 8 een goede indruk te geven van het voortgezet onderwijs, 

volgen de kinderen een aantal lessen op Vincent van Gogh. Dit programma heet ‘Mijn 

school.’  
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9.   Informatieavonden 
 

Elk schooljaar vinden er verschillende informatieavonden plaats. Hieronder een overzicht 

van de informatieavonden, die het schooljaar 2021-2022 plaats zullen vinden.  

 

Datum: Onderwerp:  

6 september Digitale informatieavond 

Nog niet bekend Informatieavond over het voortgezet onderwijs 

22 maart Thema-avond voor alle ouders/verzorgers van de MFA. 

Thema nog niet bekend. 

 

Deze data staan ook vermeld in de agenda op de website www.delichtbaak.nl.  

 

In verband met de Coronamaatregelingen zal er per informatieavond gekeken worden of 

deze door kan gaan.  

 

 

10.  Extra facetten binnen onze school 
 

10.1  Meer- en/of hoogbegaafde leerlingen  

Kindcentrum De Lichtbaak is één van de Kwadraatscholen in Nederland. 

Dat betekent dat wij specifieke kennis in huis hebben om kinderen die 

meerbegaafd zijn te kunnen begeleiden. Binnen het kindcentrum geven wij 

dat o.a. vorm in de plusklas. Deze is voor de meerbegaafde leerlingen van 

de groepen 3 t/m 8. De kleuters, die extra uitdaging nodig hebben, krijgen 

dit onder andere d.m.v. de projecten van ‘Kleuteruniversiteit’.   

 

Voor hoogbegaafde leerlingen bestaat er de mogelijkheid om naar de HB-afdeling van 

Kindcentrum De Kloostertuin in Assen te gaan. Deze afdeling maakt deel uit van CKC 

Drenthe.  

Meer weten over onze HB-afdeling? Neem gerust contact op of vraag de schoolgids aan 

via 0592-352213. 

 

 

10.2  Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 

De afgelopen jaren doen wij als kindcentrum mee aan VVE in het kader van Gemeentelijk-

Onderwijs-Kansen-Beleid. Het doel hiervan is om taalachterstanden bij kinderen te 

voorkomen of te verminderen. Wij vinden de taalontwikkeling erg belangrijk en merken 

duidelijk vooruitgang bij onze jonge kinderen door de taalstimulering. 

Een leerkracht heeft een opleiding gevolgd en is officieel VVE gecertificeerd. De 

onderwijsassistent is samen met de juf vooral bezig met het optimaliseren van het 

taalonderwijs. De onderwijsassistente geeft extra ondersteuning aan kleine groepjes 

kinderen binnen en buiten de klas.  

Door de inzet van extra ondersteuning komt er meer tijd vrij om taalverwerving aan 

individuele kinderen te geven of kinderen, die dat aankunnen, wat extra’s te bieden.  

Om de ontwikkeling van de kinderen beter te kunnen volgen en begeleiden is er ook 

regelmatig overleg met de leidsters van de peuteropvang en andere scholen. Daarnaast 

hebben wij er drie jaar geleden voor gekozen om net zoals de peuteropvang het 

Ontwikkelings Volgsysteem in te vullen (het OVM). Hierdoor wordt de doorgaande lijn nog 

beter voortgezet.  

 

  

http://www.delichtbaak.nl/
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10.3  Huiswerk  

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen huiswerk mee. In groep 3 zal dit in het teken staan van 

leren lezen. Vanaf groep 4 gaat het m.n. om de spellingwoorden en het leren van de tafels. 

Gaandeweg de jaargroepen wordt de hoeveelheid huiswerk steeds meer. De leerlingen van 

groep 8 maken gebruik van een agenda. Wij vinden, dat het maken van huiswerk en het 

oefenen in het gebruik van een agenda ook een vorm van voorbereiding op het voortgezet 

onderwijs is.  

 

 

10.4  De bibliotheek op het kindcentrum 

Ons kindcentrum heeft een goede relatie met de openbare bibliotheek. De 

kindcentrumbibliotheek blijft up to date in de vorm van 

wisselcollecties van de openbare bibliotheek. De openbare 

bibliotheek verzorgt gastlessen bijvoorbeeld in het kader van de 

Kinderboekenweek in oktober. 

 

Het Boekenpretproject is er speciaal voor de kinderen van de 

groepen 1 en 2, maar op de Lichtbaak ook voor de groepen 3 en 4. 

Boekenpret is opgestart om het lezen, het spreken, dus alles wat met de taalontwikkeling 

te maken heeft, te bevorderen. Elke week mogen de kinderen op het kindcentrum een 

(prenten)boek uitzoeken en mee naar huis nemen om door één van de ouders of broer/zus 

voorgelezen te worden.  

De week daarop kan het kind het boek weer inleveren om een ander boek uit de 

Boekenbeerbibliotheek te halen. De uitleen/inname van de boeken wordt geheel verzorgd 

door een groepje enthousiaste ouders.  

 

In samenwerking met de Bibliotheek in Assen is er sinds feb. 2014 een kinderbibliotheek 

gestart voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8. De bibliotheek is door de kinderen zelf 

omgedoopt tot Kidsbieb. De kinderen van groep 7 zijn verantwoordelijk voor alle 

activiteiten die met de Kidsbieb te maken hebben zoals het uitlenen en innemen, 

financiën, leesbevordering enz. Er is één algemeen directeur en 2 andere directeuren die 

verschillende werkgroepen aansturen.  
 
 

10.5  De leerlingenraad 

Acht kinderen uit de groepen 5 t/m 8 vormen samen de leerlingenraad. Elke groep heeft 

twee vertegenwoordigers. Ongeveer één keer in de drie weken komen de kinderen bij 

elkaar. Tijdens deze momenten vergaderen zij samen met iemand van het team over 

alles wat speelt in en om het kindcentrum. Via klassenvergaderingen nemen de 

vertegenwoordigers punten mee naar de vergaderingen van de leerlingenraad.  

 

 

10.6  Weeksluitingen 

Ook dit jaar houden wij weer weeksluitingen. Tijdens deze sluitingen laten de kinderen 

van een groep zien wat zij de afgelopen periode geleerd hebben. Daarnaast voegen zij 

nog eigen bedachte ideeën toe. Dit presenteren de kinderen voor alle kinderen van de 

school. Ook u als ouder bent van harte welkom. In onderstaande schema is te zien welke 

groep wanneer de weeksluiting voor zijn rekening neemt.  

 

Deze data staan ook vermeld in de agenda op Social Schools.  

 

In verband met de Coronamaatregelingen zal er per weeksluiting gekeken worden of deze door kan 
gaan.  
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10.7  Drents Verkeersveiligheidslabel  

Verkeersveiligheid staat bij ons hoog aangeschreven. Jaarlijks doen wij een groot aantal 

projecten als ANWB streetwise, fietsencontrole, fietsparcouren om van kinderen bewuste 

verkeersdeelnemers te maken. Bij deze activiteiten krijgen wij o.a. hulp van de 

ouderraad. Een van deze ouders is tevens de verkeersouder. Zij zet zich extra in op het 

gebied van verkeer. Al deze activiteiten hebben ertoe geleid dat wij het Drents 

Verkeersveiligheidslabel hebben gekregen. Wij zijn trots te kunnen melden, dat wij dit 

label aan het begin van het schooljaar 2019-2020 hebben mogen verlengen.  

 

10.8 Schoolfotograaf  

Ieder jaar bezoekt de schoolfotograaf onze school.  

 

 

10. 9  Luizencontrole 

Verschillende ouders controleren na elke vakantie alle kinderen 

van De Lichtbaak op hoofdluizen. De ouders die deze taak op zich 

hebben genomen, maken met de leerkracht een afspraak over 

het tijdstip van controleren. Als er luizen worden gevonden, 

wordt de groep en u als ouder op de hoogte gebracht d.m.v. van 

een bericht in MijnSchool. 

Wij verwachten dat ouders, waarvan de kinderen luizen hebben, 

actie ondernemen. Het doel van de luizencontrole is tweeledig: 

wij zien het probleem ‘hoofdluis’ als een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. Daarnaast willen we eventuele 

‘epidemieën’ voorkomen. Op school gebruiken alle kinderen een luizenzak. Preventief 

kammen en controleren blijkt het best te werken.  

 
10.10  Gevonden voorwerpen  

In de hal van onze hoofdingang staat een plastic bak voor gevonden voorwerpen. Hier 

kunnen gevonden spullen (kleding, schoeisel, sieraden, enz.) gedeponeerd of 

teruggevonden worden. Voor kostbare spullen kunt u terecht bij de conciërge.  

Daarnaast worden de gevonden voorwerpen regelmatig tentoongesteld. U kunt dan 

kijken of er iets van uw kind bij is.   

 

 
10.11 De weggeefkast 

Bij onze ingang hebben wij een weggeefkast neergezet. Hierin kan iedereen die 

betrokken is bij ons kindcentrum goede spullen, die men zelf niet meer gebruikt, in deze 

kast plaatsen. Daarnaast mag iedereen die betrokken is bij ons kindcentrum iets uit de 

kast pakken wat men kan gebruiken.  
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11.   Speciale gebeurtenissen en uitjes 
 

 

11.1   Gouden Weken 

De eerste weken van ons schooljaar staan in het teken van de groepsvorming. Dit 

noemen wij de ‘Gouden Weken’. In deze weken staan groepsactiviteiten en elkaar beter 

leren kennen centraal.  

 

 

11.2  Schoolreis 

Voor de groepen 1 t/m 7 is er jaarlijks een schoolreis. Groep 8 gaat aan het einde van 

het schooljaar drie dagen op schoolkamp. De data van de schoolreisjes zijn nog niet 

bekend. Deze zullen zo snel mogelijk met u gedeeld worden op Social Schools. Groep 8 

gaat 10 t/m 12 mei 2021 op schoolkamp.  

 

 

11.3  Gezonde school 

Ons kindcentrum heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet 

Gezonde School op het thema sport en beweging laten wij zien, dat ons 

kindcentrum voldoet aan de kwaliteitscriteria, die zijn opgesteld door 

deskundigen. Wij zijn trots met dit behaalde resultaat! Op ons kindcentrum 

besteden wij aandacht aan sport. Zo hebben de kinderen 2 keer in de week 

bewegingsonderwijs, proberen wij elk jaar clinics te organiseren en 

stimuleren wij sportieve buitenschoolse activiteiten. Dit om de kinderen zo 

in aanraking te laten komen met verschillende sportonderdelen.  

Om goed bewegingsonderwijs te kunnen geven, hebben wij een nieuwe 

methode aangeschaft genaamd Basislessen bewegingsonderwijs. Bij deze 

methode horen ook sportactiviteiten op het plein.  

Naast deze activiteiten organiseren wij één keer in het schooljaar een 

sportdag. Daarnaast besteden wij ook op Koningsdag aandacht aan bewegen.  

 

De Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u 

meer weten over (het vignet) gezonde school? Kijk dan op www.gezondeschool.nl 

 

 

11.4  Afscheid groep 8  

De laatste dinsdag van het schooljaar nemen wij afscheid van de kinderen uit groep 8. 

Dit jaar is dat op 12 juli. De kinderen voeren ’s avonds hun eindmusical op voor hun 

ouders. Na een persoonlijk woordje van de leerkrachten staat er een hapje en een 

drankje op hen te wachten.  

 

 

11.5   Afscheid TaalklAssen 

Ook de kinderen van de taalklassen, die terug gaan naar het regulier onderwijs of naar 

het voortgezet onderwijs, krijgen een afscheid. Dit afscheid vindt overdag plaats op 

donderdag 14 juli. Ook zij hebben een voorstelling voorbereid voor hun ouders en de 

andere kinderen van de taalklassen.  

 

 

11.6  Projectafsluitingen 

Per schooljaar vinden er meerdere projectafsluitingen plaats. 

Hierbij valt o.a. te denken aan de kinderboekenweek en de 

twee schoolbrede projecten. Daarnaast kan de groep van uw 

zoon of dochter u uitnodigen om te komen kijken bij een 

projectafsluiting.  

In verband met de Coronamaatregelingen zal er per 

projectafsluiting gekeken worden of deze door kan gaan.  
 

http://www.gezondeschool.nl/


P a g i n a  | 23 

 

Kindcentrumgids van Kindcentrum De Lichtbaak 2021-2022 

 

11.7  Goede Doelenmarkt 

Een keer in het jaar organiseert de leerlingenraad een Goede Doelenmarkt. Hierbij wordt 

de hele school en de buurt betrokken. In overleg met de andere kinderen wordt er 

gekozen voor welk goed doel er geld ingezameld gaat worden. In het schooljaar 2018-

2019 was het goede doel het diabetesfonds. Er is toen ongeveer 350 euro opgehaald. 

Afgelopen schooljaar kon de markt niet doorgaan i.v.m. de Coronamaatregelingen. 

Hopelijk kan de Goede Doelenmarkt dit jaar wel plaatsvinden.   

 

 

11.8   Sponsorloop 

Ongeveer één keer per schooljaar wordt er een sponsorloop georganiseerd. Met het geld, 

dat hiermee wordt opgehaald, worden extra voorzieningen voor de kinderen mee 

bekostigd. De afgelopen jaren zijn er o.a. leesboeken, materialen voor het leerplein, onze 

nieuwe sport T-shirts en muziekinstrumenten en attributen aangeschaft.  

 

 

11.9   Ophoogmoment 

Op 7 juli vindt het ophoogmoment voor het volgende schooljaar plaats. Tijdens dit 

moment gaan de kinderen kijken in de nieuwe groep van het komende schooljaar. 

Tevens proberen de nieuwe leerkrachten ook aanwezig te zijn. Hierdoor worden de 

zenuwen van het komende schooljaar deels weggenomen.  

 

11.10  Feesten 

• Sint-Maarten (11 november) is voor veel (kleine) kinderen een echt feest. In alle 

groepen maken we lampions, die op een eerder moment op 

het kindcentrum mogen branden. Iedereen mag dan komen 

kijken tijdens de lampionnenshow. Deze vindt plaats op 8 

november. 

• Sinterklaas komt ieder jaar ons kindcentrum vast en zeker 

bezoeken. Wij hopen dat hij op 3 december ook dit jaar ons 

een bezoek wil brengen.  

• Kerstfeest wordt het ene jaar met alle kinderen gevierd in de 

wijk middels een wandelroute langs het kerstverhaal, het 

daarop volgende jaar vieren we Kerst in de eigen groep en het 

jaar daarna in de kerk. Dit jaar is de kerstviering op 22 

december. 

• Paasfeest vieren wij op 14 april. 

• Een keer per jaar is er een meester en juffenfeestdag. Dit jaar 

vindt deze plaats op 18 maart. Deze dag zal in het teken staan 

gezamenlijke feestelijke activiteiten.  

 

In verband met de Coronamaatregelingen zal er per feest gekeken worden of en hoe 

deze door kan gaan.  

 
 

11.11  Activiteiten buiten schooltijd   

• Omdat leren niet alleen in een klaslokaal hoeft plaats te vinden, nemen wij de 

kinderen, waar mogelijk, mee op excursie. Het werken met thema’s biedt ons 

deze ruimte. Iedere groep heeft een budget dat hiervoor gebruikt kan worden. 

Het vervoer wordt geregeld met ouders.  

• Bij voldoende begeleiding van ouders nemen wij ieder jaar deel aan een aantal 

sporttoernooien (o.a. voetbal, volleybal, schaken).   

• In het najaar doen de leerlingen van groep 8 mee met de bekende 

‘kinderpostzegelactie’.  

• Leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 kunnen in het voorjaar meedoen aan de 

landelijke voorleeswedstrijd.  
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• Elk jaar zijn er wel één of meer extra activiteiten en/of acties. Over al deze 

activiteiten worden de ouders tijdig via de weekbrief geïnformeerd.  

 

 

11.12  Ouder- en ouderkindworkshops 

Komend schooljaar bereiden wij de ouder- en ouderkindworkshops verder uit. Hierover 

leest u meer op Social Schools.  

 

In verband met de Coronamaatregelingen zal er per workshop 

gekeken worden of deze door kan gaan.  

 

 

 

12.   Trakteren 
De leerlingen mogen, als ze jarig zijn, trakteren. De jarige trakteert 

eerst de eigen groep en mag dan, samen met twee andere kinderen, langs de klassen gaan 

om de andere leerkrachten te trakteren.  

Het trakteren vindt plaats voorafgaand aan de ochtendpauze.  

Graag willen wij u erop wijzen, dat gezonde traktaties ook lekker zijn en willen wij u vragen 

uw kind niet te veel te laten trakteren. In verband met de Coronamaatregelingen mag er 

dit schooljaar alleen voorgepakte traktaties getrakteerd worden.   

 

 

13.   Sociale media 
 
13.1 Foto en film opnamen 

Op ons kindcentrum wordt regelmatig gefotografeerd en gefilmd. Wij vragen ouders 

jaarlijks om toestemming over het wel/niet gebruiken van beelden van uw kind. Bij de 

toestemming wordt onderscheid gemaakt tussen film- en fotomateriaal en tussen intern- 

en extern gebruik. Ouders die hun standpunt naderhand willen wijzigingen dienen dit zelf 

kenbaar te maken bij het kindcentrum.  

 

Bij intern gebruik worden opnamen gemaakt om leerkrachten (in opleiding) te 

begeleiden. Bij extern gebruik worden foto’s en/of filmmateriaal gebruikt voor de 

publiciteit van ons kindcentrum op bijvoorbeeld onze website of in de krant.  

 

13.2  Gemaakte foto’s door ouders  

Als kindcentrum vinden wij het leuk als ouders foto’s en filmpjes maken van een activiteit 

bij ons op het kindcentrum. Als kindcentrum moeten wij rekening houden met de privacy 

van anderen. Wij verzoeken alle ouders daarom ook heel voorzichtig te zijn met het 

plaatsen van foto’s of filmpjes op het internet, die bij ons op het kindcentrum zijn 

gemaakt. 

 

 

13.3  Sociale media (nieuwe foto, hangt op school)  

Ons kindcentrum is een open, transparante en moderne organisatie. Sociale media zoals 

LinkedIn, Facebook en Twitter dragen hieraan bij. Voor een organisatie als ons 

kindcentrum biedt sociale media kansen, omdat medewerkers, leerlingen en ouders de 

mogelijkheid krijgen op een snelle en efficiënte manier kennis en informatie onderling en 

met de buitenwereld te delen. Sociale media wordt ook als PR instrument gebruikt. 

Het gebruik van sociale media kan echter ook onbedoelde, nadelige gevolgen hebben 

voor leerlingen, ouders en/of leerkrachten. Om dit te voorkomen heeft CKC Drenthe 

richtlijnen opgesteld voor het gebruik van sociale media. De richtlijnen zijn op het 

kindcentrum in te zien. Het gebruik (en de gevaren/gevolgen) van sociale media wordt 

met de leerlingen binnen de groepen op ons kindcentrum regelmatig besproken. 
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13.4 Telefoongebruik leerlingen 

Steeds vaker nemen kinderen een mobiele telefoon mee naar school. De afspraak is, dat 

wij geen mobiele telefoons op het schoolplein en in het schoolgebouw willen zien. De 

enige uitzondering is als kinderen toestemming hebben gekregen van een leerkracht. 

Zien wij wel kinderen zonder toestemming met hun telefoon, dan zal de telefoon voor 

een bepaalde tijd ingenomen worden. Het stiekem filmen vinden wij een groot vergrijp 

en daarop zullen zwaardere sancties volgen.  

 

 

14.   Schoolverzekering voor de kinderen 

 
Jaarlijks sluit het schoolbestuur CKC Drenthe een collectieve schoolverzekering af voor 

alle kinderen. Uw kind is dan verzekerd bij ongevallen die plaats vinden tijdens de 

schooluren, op weg van en naar school en tijdens excursies en schoolreizen. Voor 

tandheelkundige zaken zijn de kinderen niet door ons verzekerd. Raadpleeg eerst uw 

eigen ziektekostenpolis of uw verzekeraar.  

 

Wij verwachten dat alle ouders een WA-verzekering hebben voor hun kinderen, in het 

geval dat zij schade aanbrengen aan andermans eigendommen. Ook het gebruik van 

privé eigendommen door kinderen moet door ouders verzekerd zijn tegen beschadiging 

en diefstal. Het kindcentrum kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan of 

het zoek raken van eigendommen. 

  

15.   Medezeggenschapsraad 
De Medezeggenschapsraad bestaat uit zes personen: drie ouders en drie leden van het 

kindcentrumteam. Zij komen ongeveer 10 keer per jaar bij elkaar en bespreken allerlei 

zaken die te maken hebben met de organisatie en het beleid van ons kindcentrum. De 

vergaderingen zijn openbaar. De vergaderdata worden via nieuwsbrief en de website 

bekend gemaakt. Ook kunt u op de website de meest actuele MR-zaken volgen. 

Rechtsreeks contact opnemen met onze MR kan via mr.lichtbaak@ckcdrenthe.nl    

 

16.  Ouderraad 
Deze groep ouders zet zich in voor een groot aantal activiteiten in en rond het 

kindcentrum. De ouderraad vergadert ongeveer 1x per maand en is tijdens tal van 

activiteiten binnen het kindcentrum actief. Zij spelen een rol bij vieringen en allerlei 

andere binnen- en buitenschoolse activiteiten zoals de sportdag, de Sinterklaasviering, 

de Kerstviering enz. Naast deze raad kan elke ouder deelnemen aan de ouderhulp. Dit 

kan o.a. aangegeven worden op de activiteitenlijst. Deze wordt aan het begin van het 

schooljaar meegegeven met het oudste kind van het gezin.  

 

17.  Stichting vrienden van …  
Elk kindcentrum binnen CKC Drenthe heeft een Stichting vrienden van… Deze stichting 

beheert alle private bankrekeningen van het kindcentrum. De ouderbijdragen worden 

geboekt op een private bankrekening en vallen als zodanig ook onder de stichting. De 

vrijwillige ouderbijdrage bedraagt ook dit jaar weer 40 euro per kind. Dit kan 

overgemaakt worden op het banknummer van de OR: NL 92 INGB 0005 5887 65 t.n.v. 

Stichting vrienden van CBS De Lichtbaak. 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. Dat mogen we niet, maar dat willen we ook 

niet. 

 

Het bestuur van de stichting vrienden van bestaat uit drie leden waarvan er tenminste 

twee ouder/verzorger zijn van een ingeschreven leerling van de school. Het bestuur 

benoemt zijn leden uit bindende voordrachten van de ouderraad. De zittingsduur is drie 

jaar.  

mailto:mr.lichtbaak@ckcdrenthe.nl
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18.  Sponsoring   
Kindcentra zijn vrij om voor extra activiteiten gebruik te maken van sponsoring. 

Voorbeelden hiervan zijn: een fancy fair met prijzen die door bedrijven beschikbaar 

worden gesteld, een sportevenement, een excursie of schoolreis enz. Een belangrijke 

voorwaarde voor sponsoring is dat het kindcentrum haar onafhankelijkheid behoudt. Zie 

voor meer informatie het beleidsdocument sponsoring dat op het kindcentrum ter inzage 

ligt. 

 

 

19. Schoolarts  
De GGD jeugdgezondheidzorg, onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin, biedt 

kindcentra verschillende diensten aan voor de leerlingen, ouders en medewerkers van 

het kindcentrum. Deze diensten zijn de screenings, spreekuren, het zorgteam, logopedie 

en vaccinaties. 

 
 

19.1  Screening in groep 2 en 7 

Het JGZ team, bestaande uit assistent JGZ, jeugdverpleegkundige, jeugdarts en 

logopedist, helpt u bij vragen over de groei en ontwikkeling van uw kind. Daarnaast 

hebben wij overleg met het kindcentrum op het moment dat er zorgen zijn. Wij werken 

hierbij samen met de maatschappelijk werker en de intern begeleider. De assistent voert 

het gezondheidsonderzoek uit bij alle leerlingen in groep 2 en groep 7. Het 

gezondheidsonderzoek bestaat uit: 

• het invullen van een vragenlijst via Mijn Kinddossier door ouders 

• het meten van lengte, gewicht en controle van de ogen en het gehoor van uw 

kind 

Via het ouderportaal van de GGD ontvangt u het verzoek om een vragenlijst in te vullen.  

In dit ouderportaal, welke te benaderen is via www.mijnkinddossier.nl, vindt u ook 

informatie over de gezondheid, ontwikkeling, groei en opvoeding van uw kind(eren) tot 

de leeftijd van 12 jaar.   

 

Blijkt uit de screening dat de leerling extra zorg nodig heeft of hebben de ouders 

aangegeven vragen te hebben, dan worden zij uitgenodigd op een spreekuur bij de 

jeugdarts of jeugdverpleegkundige. 

Ook een leerkracht of de meerschoolse intern begeleider kan, in overleg met de ouders, 

een kind aanmelden voor het spreekuur. De spreekuren zijn op het kindcentrum of in de 

buurt. 

 

 

19.2 Spreekuur  

Waarvoor naar een spreekuur? 

Wanneer er vragen zijn over bijvoorbeeld groei, ontwikkeling, gedrag, motoriek, horen 

en zien, dan kan dit met de jeugdarts worden besproken. De jeugdverpleegkundige kan 

helpen bij vragen rondom opvoeding, leefstijl, psychosociale problemen, pesten, 

faalangst, zindelijkheid en gezond gewicht. 

 

 

19.3  Wie houdt het spreekuur? 

De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige houden spreekuren op het kindcentrum of in 

de buurt van het kindcentrum. Ook ouders kunnen een afspraak maken.  Leerkrachten 

kunnen ook een leerling aanmelden voor het spreekuur, maar alleen als de ouders 

daarvoor toestemming hebben gegeven. 

 

http://www.mijnkinddossier.nl/
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19.4  Afspraak maken? 

Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind? Mail dan 

naar jgz@ggddrenthe.nl en vermeld de naam, geboortedatum en het kindcentrum van 

uw kind. U kunt ook op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur bellen naar 088-2460246. 

 

 

19.5  Vaccinaties 

De GGD biedt voor kinderen van 9 jaar een vaccinatie aan tegen difterie, tetanus en polio 

(DTP) en een vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond (BMR). Daarnaast krijgen alle 

meisjes, als ze 12 /13 jaar oud zijn, een oproep voor een vaccinatieserie tegen 

baarmoederhalskanker. De oproep voor de vaccinaties wordt naar het huisadres van de 

leerling gestuurd. In deze oproep staat aangegeven waar de vaccinatie gehaald kan 

worden, dit zal niet op school zijn. 

 

 
 

 

20.  Logopedie 

 
De gemeente Assen heeft een aantal logopedistes in dienst die op de basisscholen 

werkzaam zijn. Op de kindcentra wordt de logopedische zorg als volgt ingevuld: 

In de groepen 1 en 2 worden formulieren met betrekking tot taalontwikkeling ingevuld 

door ouder(s)/ verzorger(s) en/of leerkrachten. De logopedist ontvangt deze formulieren 

en beoordeelt deze. Indien de logopedist twijfels of zorgen heeft over de 

taalontwikkeling, zal zij als ouder(s)/ verzorger(s) toestemming hebben gegeven, contact 

opnemen met het kindcentrum om een afspraak te maken om een logopedische 

screening uit te voeren. Deze screening bestaat uit een gesprekje met het kind en enkele 

korte opdrachten. Ouder(s) / verzorger(s) ontvangen schriftelijk bericht over de 

bevindingen van de logopedist. Daarna wordt in overleg besproken welke vervolgstappen 

er eventueel nodig zijn. Er kan afgesproken worden dat de spontane taalontwikkeling 

afgewacht wordt en er op een later tijdstip een controle-afspraak zal plaatsvinden. 

Ouders krijgen in dit geval tips waarmee zij thuis de taalontwikkeling kunnen stimuleren. 

Een mogelijkheid is ook dat er wordt afgesproken dat nader onderzoek of professionele 

begeleiding nodig is.  

 

Op ons kindcentrum worden alle leerlingen van groep 2 gescreend. Daarnaast worden 

nieuwe leerlingen en kinderen uit andere groepen die op de controlelijst staan, door de 

logopediste gezien. Ook kunnen leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 op verzoek 

van de ouders en/of de leerkracht worden onderzocht.  

 

Waar let een logopediste zoal op? 

• juiste uitspraak van letters en klanken    

• ademhaling 

• vloeiende uitspraak 

• taalbegrip en taalgebruik 

• luistervaardigheid en gehoor 

• stemgebruik 

• mondbeweging 
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21. Nawoord  
 

Wij hopen dat u door beide delen van de kindcentrumgids een goed beeld heeft gekregen 

van Kindcentrum De Lichtbaak. Wanneer u nog vragen heeft, is er altijd een mogelijkheid 

voor een persoonlijk gesprek. Indien u graag wilt komen kijken of over wilt gaan tot 

inschrijving, nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsgesprek.  

 

Wij heten u van harte welkom!  

 

Namens het team van Kindcentrum De Lichtbaak,  

 

Richard Knol (Schoolleider) 

 

 

 
 
 

 
 

 

 


