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Voorwoord 

 

Hierbij bieden wij ouders1 en andere belangstellenden onze kindcentrumgids aan. Een 

gids waarin wij onze visie, aanbod en kaders beschrijven.  

 

Als kindcentrum bieden wij in één gebouw van 7.00 uur tot 18.30 uur voor kinderen van 

0 tot 13 jaar onderwijs, opvang, ontspanning en eventueel zorg aan. Dit aanbod 

verzorgen wij vanuit een gezamenlijke visie, met meerdere organisaties. Door optimale 

samenwerking in het gebouw, zorgen wij dat ouders met een gerust hart hun kind 

kunnen brengen en dat kinderen met plezier de dag doorbrengen. Wij vinden dat opvang 

en onderwijs elkaar versterken als het gaat om kwaliteit en aanbod. Daarnaast is het een 

dienstverlening naar ouders en kinderen.  

 

Jarenlang gaan de kinderen dezelfde weg van huis naar het kindcentrum. U vertrouwt uw 

kind toe aan pedagogisch medewerkers en leerkrachten voor een groot deel van een 

kinderleven. Een kindcentrum kies je dan ook met zorg.  

 

Kinderopvang en scholen verschillen in visie, werkwijze en sfeer. Dat maakt het kiezen 

niet eenvoudig. In onze gids beschrijven wij waarvoor wij staan, welke uitgangspunten 

wij hanteren en hoe wij werken aan de kwaliteit van ons kindcentrum. Natuurlijk is deze 

gids ook bedoeld voor ouders die nu kinderen op ons kindcentrum hebben. Aan hen 

leggen we verantwoording af voor onze manier van werken, voor de resultaten die we 

halen en bieden we praktische informatie. 

 

Als onderdeel van deze gids is een bijlage toegevoegd met alle praktische informatie voor 

het schooljaar 2021-2022. 

 

We hopen dat u onze gids met plezier leest. Als u na het lezen vragen, opmerkingen of 

suggesties heeft, vertel ze ons! Deze gids is met instemming van de medezeggenschaps-

raad opgesteld.  

 

Met vriendelijke groeten, namens het team, 

Henny Janssens 

 

Dalton Kindcentrum De Wingerd 

Floralaan 1A 

9421 NP Bovensmilde 

0592-412991 

dewingerd@ckcdrenthe.nl 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 In onze kindcentrumgids spreken we steeds over ouders. Daar waar staat ouders wordt in voorkomend geval 

ouder, voogd of verzorger(s) bedoeld.  

mailto:dewingerd@ckcdrenthe.nl
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1.   De OPVANG in ons kindcentrum 

 

Kinderopvang Kids First 

In De Kiem verzorgt Kids First kinderopvang van 0 t/m 12 jaar. De kinderen van ons 

kindcentrum kunnen voor schooltijd (VSO) en buiten schooltijd (BSO) opgevangen 

worden door Kids First. Voor meer informatie kunt u de website van Kids First 

raadplegen. 

 

Kinderopvang De Kiem  

In ons kindcentrum bieden wij elke ochtend peuteropvang 

aan voor kinderen van 2 t/m 4 jaar. Wij werken met Voor- en 

Vroegschoolse Educatie (VVE) en er worden met name 

ontwikkelingsgerichte activiteiten aangeboden. Met behulp 

van de VVE methode Uk &Puk begeleiden we kinderen in hun 

ontwikkeling. Kinderen ontwikkelen zich zo spelenderwijs 

richting de basisschool. 

 

Visie en missie kinderopvang De Kiem 

Kinderopvang is bedoeld om de taak van de opvoeder gedurende een bepaalde tijd van 

de dag over te nemen. De opvang is een plaats waar kinderen elkaar ontmoeten, met 

elkaar spelen en eten en andere ervaringen opdoen dan in de thuissituatie. We besteden 

aandacht aan de individuele ontwikkeling en vaardigheden van ieder kind: taal, spel, 

zelfstandigheid, omgaan met elkaar, tonen van respect, ontdekken en omgaan met 

regels en grenzen. Ook bieden wij, indien nodig, ondersteuning bij de opvoeding door het 

meedenken rond vragen van ouders over opvoeden en opgroeien. Voor alle soorten van 

opvang geldt dat dit zowel kan op structurele als flexibele en incidentele basis. 

 

Elke opvanglocatie van CKC Drenthe Kinderopvang, zo ook kinderopvang De Kiem, 

gebruikt als uitgangspunt het pedagogische beleid, met de vier pedagogische basisdoelen 

van Riksen-Walraven als leidraad. In ons pedagogisch werkplan staat onze werkwijze 

verwoord. 

 

Doelen 

In de kinderopvang houden wij ons aan de wettelijke kwaliteitseisen op het gebied van:  

 

o Veiligheid en gezondheid van de kinderen 

o Opleiding en deskundigheid van het personeel 

o Pedagogisch beleid (visie op opvoeding en ontwikkeling) 

o Betrokkenheid en inspraak van de ouders 

o Omgangstaal (in principe Nederlands) 

o Afhandeling van klachten 

 

Het externe toezicht op de peuteropvang vindt plaats middels jaarlijkse controles van de 

GGD. Daarbij wordt vooral gekeken naar het voldoen aan de wettelijke eisen. Zij doen dit 

in opdracht van de gemeente. Gemeenten moeten handhavend optreden als de 

kinderopvang niet voldoet aan deze eisen. Dit kan met een waarschuwing of een boete.  

 

Aanmelden  

Via het telefoonnummer 0592-409865 of mailadres kinderopvang@ckcdrenthe.nl kunnen 

ouders een kind bij het kantoor van Kinderopvang CKC Drenthe aanmelden voor 

peuteropvang. Ouders ontvangen dan een aanmeldformulier.  

Nadat het ingevulde aanmeldingsformulier door ouders is teruggestuurd, wordt de 

plaatsing via het kantoor van CKC Drenthe Kinderopvang geregeld. Zij geven de 

informatie weer aan ons door. Een paar weken voordat een kind op de groep zal komen, 

nodigen wij ouders en kind uit voor een intakegesprek en rondleiding. Het gesprek 

bestaat uit het uitwisselen van informatie en het noteren van belangrijke gegevens van 

mailto:kinderopvang@ckcdrenthe.nl
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het kind tussen ouders en pedagogisch medewerker(s) van de groep waar het kind zal 

worden opgevangen. Voordat de opvang daadwerkelijk zal plaatsvinden, zullen wij, in 

overleg met ouders, momenten aanbieden waarop het kind alvast kan wennen op de 

groep.  

   

Ziekmelding  

Mocht uw kind ziek zijn en de opvang niet kunnen bezoeken, dan kunt u dat doorgeven 

via het ouderportaal Social Schools. 

Voor wat betreft het omgaan met besmettelijke ziekten hanteren wij zoveel mogelijk de 

richtlijnen van de GGD. Daarnaast kent de opvang een protocol hoe te handelen bij zieke 

kinderen, dat wordt uitgereikt bij de intake. 

 

Extra opvang/in vakanties/margedagen 

Een kind komt vaste dagen naar de opvang. Op verzoek en indien mogelijk kan een 

dag(deel) extra worden afgenomen, in overleg met de pedagogisch medewerkers. Een 

extra dagdeel kan aangevraagd worden via het ouderportaal Social Schools. Ook tijdens 

margedagen van het onderwijs kunnen kinderen gebruik maken van de peuteropvang, 

indien deze vallen op een dag waarop normaal gesproken ook opvang wordt afgenomen. 

Voor meer informatie verwijzen we u naar de spelregels van de kinderopvang. 

 

 

2.  Het ONDERWIJS in ons kindcentrum  
 

Identiteit  

Onze school is een Christelijke Daltonschool met een open karakter. Dit houdt in dat we 

onderwijs willen bieden aan kinderen uit gezinnen met alle levensovertuigingen. De Bijbel 

is onze inspiratiebron. Van hieruit proberen wij iedere dag opnieuw vorm te geven aan een 

wijze van samenleven, die zich kenmerkt door respect te tonen voor elkaar, door elkaar te 

accepteren als mens, door eerlijk te zijn en door geweld te voorkomen. 

 

We willen de kinderen bijbrengen dat het leven waard is geleefd te worden en dat we daar 

zelf verantwoordelijk voor zijn. Het is voor ons belangrijk dat de kinderen waarden en 

normen bijgebracht worden. En, bovenal, dat ieder mens gelijkwaardig is en dat dit leven 

zich tevens afspeelt binnen bepaalde gezagsverhoudingen. Daarbij dienen we elkaar, 

kinderen, ouders en schoolteam met respect te behandelen ongeacht geslacht, huidskleur 

of achtergrond.  

 

Het is van belang dat allen die bij de school betrokken zijn zich veilig en thuis voelen bij 

ons op school. Zowel naar de kinderen als ouders wordt een persoonlijke benadering 

nagestreefd.  

 

Missie en visie  

 

Onze missie:  

 

‘Op Dalton Kindcentrum De Wingerd krijgen de kinderen de ruimte om zich te 

ontwikkelen tot mensen die voorbereid zijn op hun toekomst.’ 

 

Hoe wij onze missie willen bereiken, staat beschreven in onze visie op (dalton)onderwijs: 

  

➢ Als open christelijke school bieden wij de kinderen normen en waarden en leren 

hen respectvol om te gaan met elkaar.  

➢ Binnen ons onderwijs werken de kinderen met plezier en kunnen zij zich 

ontwikkelen tot zelfbewuste, sociaal vaardige en verantwoordelijke mensen, met 

een positief zelfbeeld.  

➢ Wij stimuleren de ontwikkeling van sociaal gedrag door de kinderen veel te laten 

samenwerken, ook tussen de verschillende leeftijdsgroepen. 
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➢ De kinderen krijgen de kans om zelfstandig te werken op hun eigen niveau en in 

hun eigen tempo. 

➢ De kinderen krijgen de vrijheid en verantwoordelijkheid, binnen grenzen, om 

samen te werken in een veilige leef- en leeromgeving. 

➢ De kinderen zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Ze mogen zelf 

keuzes maken op welke wijze zij de (eigen) gestelde doelen willen behalen. Door 

te werken met taken en doelen leren de kinderen goed te plannen en zo effectief 

te werken. 

➢ Wij stimuleren de kinderen om naar hun eigen talenten en kwaliteiten te kijken 

en deze verder te ontwikkelen. We leren ze gebruik te maken van elkaars 

talenten en deze te respecteren.  

➢ De kinderen leren reflecteren door na te denken over hun eigen gedrag en hun 

eigen werk. 

 

Manier van werken 

Een goede instructie vormt de basis voor goed onderwijs. Zorgen voor een goede instructie 

vraagt veel van de leerkracht, zowel bij groepsinstructie als bij instructie in een subgroep. 

Hierbij kan onderscheid gemaakt worden in de kwaliteit en de kwantiteit van de instructie. 

De instructie is kwalitatief goed als de leerkracht uitdrukkelijk voordoet, uitlegt, 

verbeterende feedback geeft en de leerling begeleid laat inoefenen. 

 

Er zijn verschillende vormen van instructie: 

 

De klassikale instructie  

Hier krijgen alle kinderen op hetzelfde moment dezelfde instructie van de leerkracht over 

de leerstof, een te maken opdracht of een oplossingsmethode. 

 

Het Expliciete Directe Instructie model (EDI)  

Het Expliciete Directe Instructie-model is een leerkracht-

gestuurde manier van lesgeven waarbij de verantwoordelijkheid 

gedurende de les meer naar de leerling gaat. Binnen het EDI-

model staan doelen centraal en juist de betrokkenheid van de 

kinderen bij het doel en bij de instructie is een belangrijk 

kenmerk binnen het model. 

Door te werken met de referentieniveaus stel je concrete doelen 

voor het reken- (en taal) onderwijs. Dit maakt dat je doelgericht lesgeeft met hoge 

verwachtingen voor alle kinderen. De leerkracht richt zich op het behalen van 1F voor 

alle leerlingen en 2F/1S voor de sterkere kinderen. 

 

Differentiatie  

De leerstof is afgestemd op het niveau en leer-/ontwikkeltempo van de kinderen, zodat ze 

positieve leerervaringen opdoen en waardering ontvangen voor wat ze kunnen en voor de 

behaalde resultaten. We passen de hoeveelheid of de zwaarte van het werk waar nodig 

aan. Uitgangspunt is altijd de basisstof die door alle kinderen beheerst moet worden.  

Pas als uit toetsen en onderzoeken blijkt dat de basisstof voor een bepaalde leerling nog 

te hoog is gegrepen, zal er een aangepaste individuele leerweg worden aangeboden in 

overleg met ouders en onze intern begeleider.  

 

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.   
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21 -eeuwse vaardigheden en 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 kinderen, met hun verscheidenheid aan kwaliteiten 

en interesses, gezamenlijk leren oplossen en terugkoppelen aan de 

hele groep. Met deze vaardigheden willen wij kinderen voorbereiden 

op hun toekomst. 

 

Digitale vaardigheden 
We leren onze kinderen om te gaan met digitale vaardigheden. Dit 

is niet alleen ter ondersteuning van het onderwijs, maar we willen 

de kinderen ook vaardigheden aanleren, zoals tekstverwerken, 

presentaties geven met behulp van ICT en internet en e-mail veilig 

gebruiken. De kinderen werken met IPads. Alle kinderen van groep 5 t/m 8 hebben een 

eigen IPad. In de onderbouw is een aantal IPads per groep beschikbaar. In groep 7 en 8 

is aandacht voor mediawijsheid. 

 

Huiswerk  

We vinden het belangrijk dat kinderen goed voorbereid worden op het Voortgezet 

Onderwijs. Daarbij willen we de kinderen leren om te leren. Hierbij hoort vooruitkijken en 

plannen. We bevorderen daarmee de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de 

leerlingen. De kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen regelmatig werk mee naar huis. Dit 

huiswerk kan betrekking hebben op taal/lezen, spelling, rekenen, wereldoriëntatie en 

Engels.  

 

Het gebouw en de omgeving 

Sinds november 2013 is onze school gehuisvest in een multifunctionele accommodatie. In 

februari 2014 is het gebouw officieel geopend en heeft het de naam: De Kiem gekregen. 

Naast de beide kindcentra (De Wingerd en De Meenthe) is er in De Kiem ook plaats voor 

peuteropvang, de kinderopvang van ‘Kids First’ en de openbare bibliotheek. Waar mogelijk 

werken deze organisaties samen. 

De school staat aan de Floralaan 1A te Bovensmilde. Het gebouw staat tegenover de 

sporthal De Spil met de daarachter gelegen sportvelden. Rond het gebouw zijn twee 

pleinen, een plein voor de onderbouw en een plein voor de midden- en bovenbouw. 

De school is gesitueerd in een vrij rustige woonwijk. Onze kinderen komen voornamelijk 

uit Bovensmilde en de directe omgeving. 
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De grootte 

Het schoolgebouw telt 6 leslokalen en heeft grote leerpleinen. Daarnaast is er een 

personeelsruimte, een directiekamer en een IB-ruimte. Het speellokaal, de 

bibliotheekruimte en de keuken zijn gezamenlijke ruimtes. 

Er wordt lesgegeven in 6 groepen. Het aantal kinderen ligt rond de 150.  

We werken met 4 combinatiegroepen en twee enkele groepen: 1/2A, 1/2B, 3, 4,  5/6 en 

7/8.  

In combinatiegroepen zitten kinderen van twee verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar in 

één lokaal. Het voordeel is, dat kinderen van verschillende leeftijden met elkaar leren 

omgaan. Deze organisatie doet eveneens een beroep op het zelfstandig werken.  

Als kinderen zelfstandig kunnen werken heeft de leerkracht meer tijd voor extra instructie, 

vooral ook als een kind een aparte leerroute moet volgen. 

Door onderling overleg en samenwerking van de leerkrachten zorgen we voor een 

vloeiende overgang tussen de verschillende groepen. 

 

Leerling populatie 

Dalton Kindcentrum De Wingerd is gesitueerd in een vrij rustige woonwijk in het dorp 

Bovensmilde. Onze kinderen komen voornamelijk uit Bovensmilde en de directe 

omgeving. De meeste ouders van de kinderen die op De Wingerd naar school gaan, 

werken in Assen en omgeving en hebben gemiddeld genomen een opleiding op mbo-

niveau. De kinderen zijn bescheiden, rustig en nuchter net als hun ouders. Er is nog een 

kleine Molukse gemeenschap, die geheel is geïntegreerd in het dorp. 

Voordat de kinderen op school komen, gaan zij meestal naar de peuteropvang De Kiem. 

Deze opvang is onderdeel van ons kindcentrum en is gevestigd in ons gebouw. 

Wij stemmen ons aanbod af op onze leerlingpopulatie. Dat betekent voor De Wingerd dat  

onze ambities liggen op het landelijk gemiddelde.  

 

Onze doelen  

Voor de uitvoering van onderwijs, zijn de wettelijke kaders (kerndoelen) van toepassing. 

De kerndoelen geven per vak aan wat een kind aan het eind van de basisschool moet 

weten en kunnen. De overheid stelt de kerndoelen voor het onderwijs vast. Vakken 

waarvoor kerndoelen gelden, zijn wettelijk verplicht: 

o Nederlands 

o Engels 

o Rekenen/wiskunde 

o Oriëntatie op jezelf en de wereld 

o Kunstzinnige oriëntatie  

o Bewegingsonderwijs  

Voor het aanbod is ons uitgangspunt dat ieder kind deze kerndoelen behaalt. Hierbij 

maken we wel onderscheid in de wijze waarop kinderen deze doelen halen. We houden 

rekening met hoe kinderen leren, hun leertempo en hun interesses. Verschil mag er zijn!  

Tevens richten wij ons aanbod op de referentieniveaus 1F en 2F/1S, afgestemd op onze 

leerlingpopulatie. De referentieniveaus hebben te maken met de uitstroom van de 

leerlingen naar het voortgezet onderwijs. 

  

Aanmelden  

Wanneer ouders hun kind willen aanmelden of interesse hebben in het kindcentrum, kan 

met de directeur een afspraak gemaakt worden voor een oriënterend 

gesprek. Tijdens dit gesprek kunnen ouders vragen stellen over ons 

onderwijsaanbod en de ondersteuning die wij bieden. Als een ouder nog niet 

bekend is op het kindcentrum, wordt ook een rondleiding gegeven, zodat de 

ouder een goed beeld kan vormen van de sfeer en de inrichting van ons 

gebouw. Daarna wordt een aanmeldformulier meegegeven. Indien er sprake 

is van een specifieke ondersteuningsbehoefte van een kind, zal voorafgaand 

aan de aanmelding eerst een vervolgafspraak worden gepland voor het 
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verkennen van deze behoefte en de mogelijkheden van ons kindcentrum. De IB-er kan 

bij dit gesprek worden uitgenodigd.  

 

Voordat een kind vier jaar wordt, kan het een aantal dagdelen komen wennen. Afspraken 

hierover worden met de groepsleerkracht van groep 1 gemaakt.  

 

Door verhuizing en/of verandering van school stromen ook tussentijds kinderen in. 

Hiervoor geldt dezelfde aanmeldingsprocedure als hierboven omschreven. De 

toeleverende school levert een onderwijskundig rapport aan. Met de gegevens hiervan 

kunnen wij ervoor zorgen dat de overgang zo soepel mogelijk verloopt. 

 

Leerplicht  

In de Leerplichtwet staat dat ouders ervoor moeten zorgen dat hun kinderen naar school 

gaan. Zomaar wegblijven mag niet. De gemeente heeft de taak dit te controleren. Vanaf 

het vijfde jaar is ieder kind leerplichtig. 

 

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 directeur. Zonder toestemming van de directeur 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 1x per jaar extra vakantieverlof verleend wordt op 

grond van de specifieke aard van het beroep van een 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. 

 

Als u zonder toestemming uw kind thuis laat, of eerder/langer op vakantie gaat, is de 

directie verplicht 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. 

 

Ziekmelden  

Als uw kind ziek is of om andere redenen het kindcentrum niet kan 

bezoeken, dan horen we dit graag vóór aanvang van de lessen. U kunt 

een absentmelding doen in Social Schools. Als een kind binnen een half 

uur na aanvang van de lessen, zonder dat hiervan melding is gemaakt, 

niet aanwezig is, wordt contact met u opgenomen. We maken ons dan 

ongerust over het wegblijven van uw kind. Dagelijks wordt de aan- of 

afwezigheid van de kinderen geregistreerd.  

 

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

volgen wij het ziekteverzuimprotocol opgesteld door de leerplichtambtenaar. 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 

leerplichtwet artikel 13, 14 en 15.) 

 

Uw kind wordt ziek op het kindcentrum 

Het kan voorkomen dat een kind gezond naar het kindcentrum gaat en onder schooltijd 

ziek wordt of zich verwondt. In zo’n geval zal door het kindcentrum altijd contact worden 

opgenomen met de ouders of met een door hen aangewezen persoon.  

 

Een enkele keer komt het voor dat ouders of aangewezen personen niet te bereiken zijn. 

Als deze situatie zich voordoet, dan zal de leerkracht een zorgvuldige afweging maken of 

het kind gebaat is met een ‘eenvoudige’ pijnstiller en/of dat een arts geconsulteerd moet 
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worden. Hierbij worden de medische gegevens uit het aanmeldingsformulier (o.a. 

allergieën) meegenomen.   

 

Aantal uren onderwijs per jaar per groep 

In acht jaar tijd moeten de kinderen 7520 uur onderwijs volgen. Daarbij 

mag het aantal lesuren in de onderbouw (groep 1 t/m 4) niet minder dan 

3520 zijn en in de bovenbouw (groep 5 t/m 8) niet minder dan 4000 uur. 

In overleg met de oudergeleding van de MR worden de onderwijstijden 

hierop afgestemd.  

Onze onderwijstijden voldoen aan de verplichte lesuren zoals hierboven 

genoemd: De kinderen op De Wingerd gaan naar school met een 

continurooster volgens het 5 gelijke dagen model. Dat betekent dat alle 

groepen, 1 t/m 8, elke dag van 8.30 tot 14.00 uur naar school gaan. De ochtendpauze 

van groep 3 t/m 8 is van 10.00 – 10.15 uur. 

Tijdens de lunch eten de kinderen in hun eigen klas met de leerkracht. Deze tijd wordt 

educatief ingevuld. Daarvoor of daarna hebben ze een half uur pauze en gaan ze naar 

buiten. 

 

 

3. De organisatie  
 

CKC Drenthe 

Ons kindcentrum maakt onderdeel uit van de stichting Christelijke Kindcentra Drenthe. 

De stichting bestaat uit 30 kindcentra, verdeeld over zes Drentse gemeenten, te weten 

Assen, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Noordenveld, Tynaarlo en Midden-Drenthe. De 

kindcentra variëren van groot stedelijke tot kleine plattelandscentra. Aangesloten zijn bij 

een stichting heeft voordelen, het komt de kwaliteit en de ontwikkelingsmogelijkheden 

van ons kindcentrum ten goede. Voor meer informatie: www.ckcdrenthe.nl 

 

CKC Drenthe is toonaangevend in onderwijs en opvang, vanuit de Christelijke identiteit.  

Als organisatievisie geldt: Jij wordt gezien!  

 

Deze visie vertaalt zich in: 

- Jij wordt gezien: ieder kind 

- Jij wordt gezien: wij maken ons onderwijs passend 

- Jij wordt gezien: wij bieden kwaliteit 

- Jij wordt gezien: werkplezier 

- Jij wordt gezien: anderen en de wereld 

 

Raad van Toezicht en College van Bestuur 

CKC Drenthe is een stichting, bestaande uit een Raad van Toezicht (6 personen) en een 

College van Bestuur (2 personen).  

 

Kwaliteitszorg 

Regelmatig bekijken directie, team en bestuur welke veranderingen doorgevoerd moeten 

worden om de kwaliteit van ons kindcentrum steeds te verbeteren. Dit doen we cyclisch 

en systematisch aan de hand van het stelsel van kwaliteitszorg dat door het bestuur is 

opgesteld. We stellen hiervoor een vierjaren plan op. Dit plan wordt het kindcentrumplan 

genoemd. Per onderwerp beschrijven we wat we ieder jaar willen bereiken, hoe we dat 

willen bereiken, wanneer we dat doen en wie er verantwoordelijk voor is. Dit plan wordt 

jaarlijks geëvalueerd.  

 

Voor het schrijven van dit plan maken we gebruik van interne en externe informatie. 

Voorbeelden van interne informatie zijn tevredenheidspeilingen die wij om het jaar 

afnemen onder kinderen (vanaf groep 5), ouders en leerkrachten. Ook de  

onderwijsresultaten zijn voorbeelden van interne informatie. Een bezoek van de Inspectie 

van het Onderwijs en het interne auditteam zijn voorbeelden van externe informatie.  

http://www.ckcdrenthe.nl/
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Onder kwaliteit valt ook geschoold en deskundig personeel. Ieder jaar stellen wij een 

scholingsplan op met een beschrijving van de te volgen scholing. Scholing kan in 

teamverband gevolgd worden, maar ook individueel.  

 

Actuele voornemens  

Om een beeld te geven van de verbetertrajecten van vorig schooljaar (2020-2021) volgt 

hier een opsomming van deze punten:  

o De doorgaande leerlijn muziek hebben we verder vormgegeven door het gebruik van 

een nieuw muziekinstrumentarium. 

o We zijn gestart met het verbeteren van de didactische leerkrachtvaardigheden door 

het consequent toepassen van het EDI (Expliciete Directe Instructie) model. 

o We hebben een Plusgroep gerealiseerd voor kinderen van groep 5 t/m 8 in De 

Wingerd onder leiding van een plusklasleerkracht, gedurende één dagdeel per week. 

o We zijn gestart met de ontwikkeling van het Groene Plein in samenwerking met onze 

partners binnen De Kiem. 

o We zijn tegemoet gekomen aan de onderwijsbehoefte van de leerlingen in 

de combinatiegroepen door groepsdoorbroken instructies te geven en een 

goed gedifferentieerd aanbod te realiseren. 

 

Voor het aankomend schooljaar (2021-2022) gaan wij ons richten op de 

volgende punten: 

o We zetten in op eigenaarschap van de leerlingen door te zorgen voor meer 

structuur, organisatie en een cyclus bij de borging van de persoonlijke leerdoelen en 

de kindgesprekken. 

o Door het structureel inzetten van extra handen in de groepen, kunnen wij kinderen 

meer hulp op maat bieden in en naast de groepen. Dit kunnen wij realiseren door de 

gelden die we ontvangen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs 

(NPO). 

o Met activiteiten op het gebied van lezen en voorlezen, onder  begeleiding van onze 

leescoördinator, gaan wij de kinderen stimuleren en motiveren om te (blijven) lezen 

met als doel het vergroten van de woordenschat, de taalontwikkeling en het 

leesplezier/lezen voor ontspanning. 

o We gaan een nieuw rapport ontwikkelen. 

o De didactische leerkrachtvaardigheden worden verbeterd door het volgen van 

scholing op het gebied van Expliciete Directe Instructie (EDI) en klassen-

management. De scholing en begeleiding kunnen wij realiseren vanuit de gelden die 

we ontvangen in het kader van het NPO. 

o De leerkrachten van de groepen 1/2 en 3 volgen scholing op het gebied van spelend 

leren om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van jonge kinderen en 

daardoor o.a. de overgang van groep 2 naar groep 3 soepel te laten verlopen. 

o We komen tegemoet aan de onderwijsbehoefte van meerbegaafde kinderen door het 

aanpassen van de hoeveelheid leerstof (compacten) en het realiseren van een rijk 

aanbod van uitdagend materiaal voor deze leerlingen. De materialen kunnen we 

aanschaffen met de gelden die we ontvangen in het kader van het NPO. 

o We willen het onderwijsaanbod van ons kindcentrum afstemmen met de 

kinderopvang door te werken aan dezelfde thema’s en door activiteiten samen te 

organiseren. 

o We gaan het Groene Plein realiseren in samenwerking met onze partners binnen De 

Kiem  

 

4.  Ons team 
 

De directie van het kindcentrum  

De directie wordt gevormd door de directeur Henny Janssens en de adjunct-directeur 

Marieke Westera. Zij zijn beiden verantwoordelijk voor het brede aanbod en de kwaliteit 

op ons kindcentrum. Met vragen of problemen kunt u zich altijd wenden tot de directie. 
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De Intern Begeleider (IB-er) 

De IB-er, Wilma Beugel, is leerkracht met een speciale opleiding en een specifieke taak: 

het volgen van de ontwikkeling van de kinderen, het coördineren van de ondersteuning 

en het bijdragen aan de kwaliteit. De eigen leerkracht en de IB-er bespreken regelmatig 

de vorderingen van alle kinderen.  

 

De pedagogisch medewerker 

Op ons kindcentrum zijn de pedagogisch medewerkers de spil in de opvang. Zij 

begeleiden groepen kinderen in de peutergroep. De pedagogisch medewerkers leveren 

een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Het pedagogisch werkplan is de basis van 

handelen. De pedagogisch medewerkers volgen de ontwikkeling van kinderen via 

observaties. Met collega’s en ouders onderhouden zij regulier overleg over de kinderen. 

De pedagogisch medewerkers worden in hun vak en het pedagogisch handelen 

ondersteund door de pedagogisch coach en de locatie ondersteuner.  

Wanneer een peuter 4 jaar wordt, is er een warme overdracht met de leerkrachten van 

groep 1. Leidraad is het OVM (Ontwikkelings Volg Model). 

 

De leerkracht 

De spil in het onderwijs zijn de leerkrachten. Met hun pedagogische en didactische kennis 

zijn zij degenen die ervoor zorgen dat kinderen de basisvaardigheden beheersen om 

straks in het voortgezet onderwijs verder te leren. 

 

Daarnaast hebben leerkrachten ook taken buiten de lesuren. Denk hierbij aan deelname 

aan de medezeggenschapsraad, overleg met de IB-er, contacten met ouders, contacten 

met andere kindcentra, begeleiden bij sportdagen, het volgen van scholing etc.  

 

Vervanging bij ziekte van leerkracht 

Bij ziekte van een leerkracht wordt een invalkracht gevraagd. Als er geen invalkracht 

beschikbaar is, probeert de directie een andere oplossing te vinden. Lukt dat niet, dan 

zullen de kinderen in het uiterste geval naar huis worden gestuurd. Ouders worden 

hiervan tijdig op de hoogte gesteld. 

 

De OICT-ers  

De Onderwijs Informatie- en Communicatietechnici Tineke Hoogeveen en Kimberley de 

Jong, zijn samen met de directie en het team verantwoordelijk voor het computer-

onderwijs op ons kindcentrum. In het ICT-plan staat beschreven hoe wij ICT inzetten bij 

het onderwijs en wat onze beleidsvoornemens voor de komende periode zijn. De OICT-er 

is een leerkracht met een extra taak. 

 

Ondersteunend personeel 

Als extra ondersteuning bij ons onderwijs werken er twee onderwijsassistenten op De 

Wingerd, Jos Brink en Inge Euving. Gedurende de hele week zijn zij werkzaam in en 

naast de groepen. Door inzet van de onderwijsassistenten kunnen wij extra zorg bieden 

aan de leerlingen. Tevens wordt de werkdruk van de leerkrachten verminderd. 

Ter ondersteuning van team en directie, werkt administratief medewerker Marga Hulswit 

1 dag in de twee weken op ons kindcentrum. 

Naast deze administratieve ondersteuning is er de inzet van onze conciërge Fenès Siepel 

voor 4 uur per week. 

 

Vakleerkracht gymnastiek  

CKC Drenthe heeft een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Midden-Drenthe, 

Welzijnswerk Midden-Drenthe, SportDrenthe en Kitsprimair. Binnen deze samenwerking 

kunnen wij een vakleerkracht gymnastiek inzetten voor alle kinderen van de groepen 3 

t/m 8 voor 1 les in de week. Onze vakleerkracht gymnastiek is Pim de Jonge. 

Het doel van de inzet van de vakleerkracht bewegingsonderwijs is om kwalitatief goed 

onderwijs te geven met een doorgaande leer- en ontwikkellijn. Dit draagt bij aan het 

ontwikkelen en behouden van de gezondheid en actieve leefstijl van de kinderen. 
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Stageplaatsen onderwijs en kinderopvang 

Alle kindcentra van CKC Drenthe bieden stageplaatsen aan studenten van Pabo Stenden. 

De Pabo is een opleiding tot leerkracht basisonderwijs, waarvan stage een belangrijk 

onderdeel is. Doordat studenten meedraaien in het hele onderwijsgebeuren krijgen ze 

een goed beeld van het huidige onderwijs, ze maken zowel mooie als lastige situaties 

mee en leren hoe ze daarin kunnen handelen. Theorie wordt aan de praktijk gekoppeld 

doordat ze de leerkrachten in de klas zien lesgeven en in gesprek gaan met hen, of met 

hun Pabo docent, over de wijze waarop dit uitgevoerd wordt en de keuze voor deze 

manier van lesgeven. Het opleiden van studenten levert voor ons ook wat op. We krijgen 

de nieuwste inzichten via de studenten en we worden kritischer op ons eigen lesgeven, 

de student bevraagt ons over keuzes die we maken in ons lesgeven, we zijn immers een 

voorbeeld voor de student. Ook voor de lerarenopleidingen heeft het een meerwaarde, ze 

sluiten beter aan op wat er in de praktijk gevraagd wordt. 

 

Binnen de kinderopvang bieden wij stageplaatsen aan studenten van de SPW, GPM4 en 

de nieuwe opleiding KOB (Kinderopvang Onderwijs en Bewegen). Dit zijn opleidingen 

gericht op het werken binnen de kinderopvang. Ook voor de studenten van Sport en 

Beweging zijn stagemogelijkheden en praktijkervaring op te doen tijdens zowel 

onderwijs- als opvangtijd. 

 

Voor studenten die de opleiding tot onderwijsassistent volgen, bieden wij tevens 

stageplaatsen aan. Onderwijsassistenten kunnen ook als pedagogisch medewerker 

ingezet worden in een zogenaamde combinatiefunctie. Op deze manier dragen zij bij aan 

een doorgaande lijn tussen opvang en onderwijs en zien kinderen dezelfde gezichten 

gedurende de dag. Wij bieden graag een stageplek aan onze toekomstige collega’s!  

 

Wij hebben tevens de keus gemaakt om opleidingscentrum te zijn. Dat betekent dat er 

extra geïnvesteerd wordt in de begeleiding van de studenten. Onze leerkrachten hebben 

een mentoren-opleiding gevolgd voor begeleiding van de student in de klas. Ook is één 

van de leerkrachten schoolopleider. Deze houdt nauw contact met de Pabo en met 

andere schoolopleiders binnen CKC Drenthe. De schoolopleider is goed op de hoogte van 

de ontwikkelingen binnen de Pabo en informeert het team hierover. Hij/zij zorgt voor 

soepel contact tussen stagiaire, mentor en de Pabo docent. Tevens organiseert de 

schoolopleider intervisiemomenten en andere bijeenkomsten met de studenten waarin 

het leren van de student centraal staat. Op De Wingerd is Marieke Westera 

schoolopleider. De Wingerd beschikt ook over een stagehandboek voor studenten. 

 

De studenten leren volgens het onderwijsconcept Designed Based Education. Dit is een 

manier van leren waarin de student werkt vanuit een vraagstuk en (vaak in groepjes) op 

een onderzoekende manier dit vraagstuk probeert op te lossen. Theorie, eigen 

ontwikkeling en samenwerken, spelen hierin een belangrijke rol. Het vraagstuk komt uit 

de praktijk en wordt vaak door de stagescholen zelf aangeleverd. Door het nauwe 

contact met de Pabo en de vraagstukken die uitgewerkt worden door de student, leren 

we als school en zijn we beter op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en 

theorieën. Zo leren we van elkaar in de driehoek ‘student-Pabo-opleidingsschool’.  

 

 

 

5.  De ouders 
 

Ouderbetrokkenheid 

Betrokken ouders hebben een positief effect op de inzet en 

prestaties van kinderen. Alle reden dus om de samenwerking met 

onze ouders zo goed mogelijk vorm te geven. Bij ons op het kindcentrum bestaat de 

ouderbetrokkenheid uit de volgende zaken:  

- Inzet ouders bij het leerproces / begeleiding bij ‘huiswerk’ 

- Het bieden van hulp bij activiteiten/ uitjes  

- Het bieden van hulp bij het organiseren van vieringen 
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Informatievoorziening / contact 

Gedurende het jaar informeren wij ouders over de voortgang van hun kind(eren) en de 

ontwikkelingen van het kindcentrum. Dit doen wij middels: 

- Het verspreiden van een nieuwsbrief om de twee weken 

- Het houden van startgesprekken aan het begin van een nieuw schooljaar 

- Het aanbieden van oudercontactweken 

-  Het organiseren van kijk- & contact momenten met de leerkracht van de groep 

- Het delen van informatie via het ouderportaal Social Schools 

- Het organiseren van een inloopmoment voor alle ouders van onze kinderen 

-  Het organiseren van een open dag voor nieuwe ouders 

- Het organiseren van een open dag voor opa’s en oma’s van onze kinderen 

 

Contactmomenten kinderopvang De Kiem 

- Het verspreiden van het themablad: ’Peuterpret’, elke week 

- Het verspreiden van een nieuwsbrief, elke maand 

- Het delen van informatie via het ouderportaal Social Schools. 

-      Het inplannen van oudergesprekken voor de overdracht van het OVM 

 

Inzet van ouders 

Ouders kunnen een bijdrage aan de kwaliteit van ons kindcentrum leveren, door 

deelname aan diverse raden of commissies. Vanuit het onderwijs gaat het dan om de 

ouderraad (OR), de medezeggenschapsraad (MR) of de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad (GMR). Vanuit de kinderopvang kunnen ouders lid worden van 

de oudercommissie (OC) en centrale oudercommissie (COC). Hieronder lichten we de 

verschillende raden en commissies toe: 

 

De OR bestaat uit ouders en personeelsleden. De OR is verantwoordelijk voor het 

organiseren van de jaarlijkse activiteiten zoals de schoolreisjes, de sportdag, de kerst- en 

paasviering en verkeersactiviteiten. De OR bestaat uit 11 leden. Via het ouderportaal 

wordt regelmatig een oproep gedaan voor nieuwe leden. 

 

De MR bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. De MR praat mee over alles wat met 

het onderwijsaanbod te maken heeft. Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de MR, 

invloed uitoefenen op het beleid van ons kindcentrum. Elk kindcentrum is verplicht een 

MR te organiseren. Eén van de belangrijkste instrumenten van de MR is de instemmings- 

en adviesbevoegdheid. Vacatures voor de MR worden via het ouderportaal verspreid.  

 

De GMR bestaat ook uit ouders en personeel, maar buigt zich over bestuurlijke zaken. De 

GMR gaat over het beleid voor en van alle kindcentra van CKC Drenthe. Het College van 

Bestuur is een deel van de vergadering aanwezig.  

 

De OC is een medezeggenschapsorgaan in de kinderopvang, waarin ouders van de 

peutergroep zitting hebben. Ouders hebben inspraak in de gang van opvangzaken op het 

kindcentrum en namens de ouders geeft de OC advies. Vanuit de OC kan een ouder 

zitting nemen in de COC van CKC Drenthe Kinderopvang die overlegt met de directeur 

kinderopvang en adviseert over beleid dat organisatiebreed wordt ingevoerd. Nieuwe 

ouders kunnen zich aanmelden voor de OC, zij kunnen contact opnemen met de 

voorzitter van de oudercommissie van de locatie. 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

De ouderraad organiseert in samenwerking met het team voor de kinderen van ons 

kindcentrum allerlei onderwijsactiviteiten zoals: het sinterklaasfeest, kerst, afscheid 

groep 8 en sportdag. Dit zijn activiteiten waarvoor wij geen bekostiging ontvangen van 

de Rijksoverheid. De kosten van deze activiteiten worden betaald uit de ouderbijdrage.  

Deze ouderbijdrage is vrijwillig en geldt voor ouders van leerlingen in het onderwijs. 

U kunt uw ouderbijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de steunstichting 

"Vrienden van De Wingerd" NL53RABO0310105870. Het beheer van de gelden berust 

bij de penningmeester van de Steunstichting. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kinderopvang_(Nederland)
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De ouderbijdragen voor het schooljaar 2021-2022 zijn: 

• Voor het eerste kind € 45,00 

• Voor het tweede kind € 42,50 

• Voor het derde en volgende kind € 40,00 

 

Bij betalingsproblemen kunt u contact opnemen met de directie van het kindcentrum. 

Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. Wij 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.  

Voor kinderen die niet het gehele schooljaar meemaken op ons kindcentrum, wordt een 

evenredig deel van de ouderbijdrage in rekening gebracht. 

 

Op de jaarvergadering wordt de hoogte van de ouderbijdrage besproken waarna een 

eventueel wijzigingsbesluit aan de aanwezige ouders wordt voorgelegd ter instemming. 

Tevens wordt de begroting toegelicht.  

De jaarvergadering benoemt de leden van de kascommissie, zijnde geen leden van de 

ouderraad, welke de juistheid van inkomsten en uitgaven van de Stichting onderzoekt en 

haar bevindingen meedeelt aan de ouderraad.  

Tijdens de jaarvergadering legt de Stichting aan alle ouders/verzorgers verantwoording 

af voor het beheer van private rekeningen, voor zover aanwezig.                                                                                                                                                              

Privacywetgeving 

Op ons kindcentrum gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze 

kinderen. De manier waarop we dat doen is vastgelegd in het 

privacyreglement. Op onze website kunt u dit reglement vinden. Dit 

reglement is met instemming van de GMR vastgesteld.  

 

De gegevens die over kinderen gaan, noemen we persoonsgegevens. 

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens die nodig zijn voor de 

begeleiding van onze kinderen en de organisatie van ons onderwijs en de kinderopvang. 

De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze 

school/bij de kinderopvang). Daarnaast leggen leerkrachten en pedagogisch 

medewerkers gegevens over onze kinderen vast: bijvoorbeeld cijfers, vorderingen en 

bijzonderheden over de ontwikkeling van uw kind.    

Soms worden er extra persoonsgegevens vastgelegd. Denk daarbij aan dyslexie , ADHD, 

allergieën e.d.  

In verband met de identiteit van ons kindcentrum willen wij graag de geloofsovertuiging 

vastleggen, zodat wij daar – zo mogelijk – tijdens het onderwijs rekening mee kunnen 

houden. Het geven van deze informatie is echter niet verplicht.  

  

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons digitale administratiesysteem ParnasSys. 

Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers die 

daar voor hun werk gebruik van moeten maken.  

Voor de kinderen van de opvang worden gegevens opgeslagen in ons digitale 

administratieprogramma Kidsadmin. Hier gelden dezelfde voorwaarden als voor de 

leerlinggegevens.  

  

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermaterialen. De leverancier van deze 

leermaterialen moet daarvoor over enkele leerlinggegevens kunnen beschikken. Wij 

hebben met de leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van deze 

gegevens. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar 

toestemming voor geven, zodat misbruik wordt voorkomen.  

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de 

gegevens niet kloppen, zullen wij de informatie corrigeren. Als de gegevens die zijn 

opgeslagen niet meer van belang zijn voor het kindcentrum, mag u vragen die specifieke 
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gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u 

contact opnemen met de directeur.  

 

Klachtenregeling  

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Ook bij ons kunnen klachten voorkomen. 

We gaan ervan uit dat klachten zoveel mogelijk binnen de muren opgelost worden via de 

leerkracht, pedagogische medewerker of de directie. Voor klachten waar geen oplossing 

voor wordt gevonden hebben wij een klachtenregeling opgesteld, wat op het kindcentrum 

ter inzage ligt.  

 

Volgens de klachtenregeling zullen ouders in de meeste gevallen met hun klacht eerst 

terechtkomen bij de contactpersoon van onze school: Dhr. P. Verschoor,  

tel.nr.: 06 47212925. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, 

of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan een beroep 

gedaan worden op de eigen klachtencommissie van CKC Drenthe.  

 

Klachtencommissie CKC Drenthe 

t.a.v. De voorzitter 

Postbus 167 

9400 AD  Assen 

klachtencommissie@ckcdrenthe.nl  

 

Naast de eigen klachtencommissie zijn er de volgende commissies: 

 

1. De Commissie van beroep funderend onderwijs voor behandeling van klachten van 

werknemers tegen besluiten van hun werkgevers. 

 

2. De Landelijke commissie voor geschillen WMS voor behandeling van 

medezeggenschapgeschillen  

3. De Geschillencommissie passend onderwijs voor behandeling van geschillen 

betreffende het passend onderwijs.  

Meer informatie is te vinden op www.onderwijsgeschillen.nl  

 

Schorsing en verwijdering 

Schorsing en verwijdering van kinderen van het onderwijs zijn zeer ingrijpende 

maatregelen om ernstig wangedrag bij te sturen. Bij uitzondering zal dit plaatsvinden. 

Schorsing kan maximaal voor vijf aaneengesloten schooldagen. De toegang tot de klas of 

het kindcentrum wordt tijdelijk ontzegd. Huiswerk moet dan georganiseerd worden. 

Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk en met opgave van redenen meegedeeld aan 

ouders. Ouders kunnen bezwaar maken tegen de schorsing. Bij schorsing wordt door de 

directie de inspectie en de leerplichtambtenaar op de hoogte gesteld. Voordat een kind 

terugkeert, worden schriftelijke afspraken gemaakt om vergelijkbare situaties te 

voorkomen. Definitieve verwijdering van een kind gebeurt uitsluitend door het College 

van Bestuur na overleg met de directeur. Het document ‘Schorsing en verwijdering’ ligt 

op het kindcentrum ter inzage. 

 

Veiligheid en arbeidsomstandigheden 

Als kindcentrum willen wij de veiligheid voor kinderen, leerkrachten en ouders 

garanderen. Hiervoor wordt regelmatig voor het onderwijsgedeelte een risico-

inventarisatie en evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Er wordt dan gekeken naar de veiligheid 

van het gebouw, het meubilair en de arbeidsomstandigheden. Eventuele verbeterpunten 

moeten opgelost worden.  

 

De kinderopvang wordt jaarlijks gecontroleerd door de GGD, in opdracht van de 

gemeente. Naast de wettelijke eisen, kijkt de GGD ook naar veiligheid in en om het 

mailto:klachtencommissie@ckcdrenthe.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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gebouw, de hygiëne, de groepssamenstelling, geschoold personeel, ziektebeleid en voor- 

vroegschoolse educatie. Eventuele verbeterpunten moeten opgelost worden. 

 

Op ons kindcentrum is een aantal leerkrachten en pedagogisch medewerkers geschoold 

als bedrijfshulpverlener. Ook oefenen wij meerdere keren per jaar het ontruimingsplan.  

 

Daarnaast willen wij voor iedereen een sociaal-emotionele veiligheid bieden. Hiervoor 

geldt een gedragsprotocol. 

 

Voor het onderwijsgedeelte hebben wij het sociaal veiligheidsbeleid 

ingevoerd, bestaande uit een anti-pestprotocol, een anti-pest-

coördinator, een incidentenregistratie en een jaarlijkse monitoring van 

leerlingen. De anti-pest-coördinator van ons kindcentrum is Wilma 

Beugel. Zij is te bereiken via het e-mailadres: w.beugel@ckcdrenthe.nl 

Tijdens de lessen besteden we regelmatig aandacht aan de sociale 

omgang met elkaar. Hierbij gebruiken we de aanpak van Positive 

Behaviour Support (PBS). PBS is gericht op het versterken van gewenst gedrag en het 

voorkomen van probleemgedrag.   

 

Indien wij voor het vervoer van onze leerlingen gebruik maken van vrijwillige ouders als 

chauffeur, gelden veiligheidsafspraken. Dit betreft de inzittenden verzekering, het dragen 

van gordels en het gebruiken van stoelverhogers (bij kleine kinderen). Voor meer 

informatie verwijzen wij naar het protocol dat in het kindcentrum ter inzage ligt.  

 

We willen en kunnen echter niet alle risico’s voor kinderen wegnemen. Kinderen 

ontwikkelen zich met vallen en opstaan. We vinden het belangrijk dat kinderen met 

aanvaardbare risico’s leren omgaan. Ongelukjes en bijna ongelukjes worden op de 

opvang in een logboek bijgehouden en in het onderwijs in de incidentenregistratie, zodat 

we ons beleid rondom veiligheid indien nodig bij kunnen stellen. Ouders worden van 

ongelukjes die zich bij hun kind voordoen, vanzelfsprekend op de hoogte gesteld. 

 

6. Het onderwijs  
 

Wat leren kinderen 

Het jonge kind – Peutergroep 

Samen spelen, ontdekken en ontwikkelen! Binnen ons kindcentrum bieden wij 

peuteropvang aan voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De peuteropvang heeft een eigen 

groepsruimte met aparte buitenruimte. De opvang is gedurende de schoolweken 

elke ochtend van 08.30 uur tot 12.30 uur. De peuters komen er om samen met 

andere kinderen te spelen en te ontdekken. De peuteropvang in MFA De Kiem 

wordt verzorgd door De Wingerd en de Meenthe. Samen wordt er gezorgd voor 

een goede afstemming tussen het aanbod van de peuteropvang en de 

basisscholen. Het grote voordeel hiervan is dat de stap naar de basisschool een 

hele natuurlijke zal zijn. Bij de peuteropvang wordt gewerkt met Uk en Puk, een 

landelijk ontwikkeld activiteitenprogramma voor baby’s en peuters.  

Het jonge kind - Groep 1, 2 (en 3) 

De aanpak in groep 1, 2 (en 3) verschilt met die van de andere groepen binnen de 

basisschool.  

Het werken in groep 1/2 gebeurt vanuit de kring. De inrichting van de klas is hierop 

aangepast waarbij er van de kring wordt uitgegaan met daaromheen ruimte voor spel.   

Er wordt zowel in de hoeken als aan de tafel gewerkt. De werkjes en spelletjes worden aan 

de tafel gemaakt en gespeeld, in de hoeken is er ruimte voor vrij spel. Dit vrije spel komt 

ook buiten op het speelplein tot uiting.  

 

mailto:w.beugel@ckcdrenthe.nl


19 

Kindcentrumgids Dalton Kindcentrum De Wingerd 2021-2022 

Alle vakken worden aangeboden in samenhang met een thema. Dit thema wisselt om de 

3 à 4 weken. In groep 1 ligt de nadruk op het kennismaken, het naar school gaan en de 

activiteiten die daarbij horen. Er is veel ruimte voor gewoontevorming en regelmaat. 

Daarbij staat voorop dat leren vooral tot uiting komt in spel waarbij de leerkracht leidt. Dit 

spel is ook in groep 2 en begin groep 3 zichtbaar, maar daar heeft de leerkracht meer een 

sturende rol.  

 

In groep 2 en begin groep 3 worden verschillende activiteiten aangeboden die voorbereiden 

op het leren lezen, rekenen en schrijven. De methode ‘Met sprongen vooruit’ wordt 

gebruikt voor de rekenactiviteiten. Voor de taal- en schrijfoefeningen gebruiken we ons 

beredeneerd aanbod waarin passende oefeningen vanuit de methode ‘Fonemisch 

bewustzijn’ staan. 

 

Bewegingsonderwijs wordt gegeven in het speellokaal of in De Spil. Zowel spelvormen als 

lessen met toestellen en andere materialen komen aan bod.  

 

Groep 3 t/m 8 

In deze groepen wordt de leerstof meer methodisch aangeboden.  

In groep 3 worden de basisvaardigheden van lezen en taal, schrijven, rekenen en 

wiskunde voor het eerst aangeboden. Op verschillende momenten van de dag is er 

ruimte voor spelactiviteiten. Ook in de daaropvolgende leerjaren wordt ruimte gevonden 

voor spelmomenten. Deze worden echter steeds korter door het uitbreiden van het 

leerstof-aanbod met o.a. wereldoriëntatie, Engels enz.  

 

De Plusgroep 

In de Plusgroep is er ontmoeting tussen ontwikkelingsgelijken. De kinderen in deze groep 

werken aan projecten en er is tijd voor discussiëren en filosoferen. Het leren leren, het 

samenwerken, tegen grenzen aanlopen en hoe daar mee om te gaan en het leren om 

hulp te vragen, staat centraal. 

 

Daltononderwijs 

Sinds februari 2013 is De Wingerd een officiële Daltonschool.  

In het kort vertellen we hier wat Daltononderwijs precies inhoudt:   

Het Daltononderwijs is gebaseerd op de ideeën van Helen 

Parkhurst (1887 – 1973). Zij werkte in een eenmansschooltje en 

kreeg daarbij te maken met 40 kinderen in een klas, verdeeld 

over acht leerjaren. Ze overlegde met de kinderen wat hun 

verantwoordelijkheid zou kunnen en moeten zijn en welke de rol van haar zelf in de klas 

was. Een en ander werd vastgelegd in een soort contract; de kinderen beloofden dat ze 

zouden werken aan hun taak en dat ze die binnen de gestelde tijd af zouden hebben. 

Jaren later ging Helen Parkhurst werken in het plaatsje Dalton (Massachusetts). 

Uiteraard nam ze haar gedachten en ideeën mee. Haar uitgangspunten waren en zijn bij 

Daltonscholen nog steeds gebaseerd op vrijheid in verantwoordelijkheid, zelfstandigheid 

en samenwerking. Deze drie uitgangspunten hebben als doel om het leer- en leefklimaat 

op elkaar af te stemmen. Zij prikkelen ons om het onderwijs zo vorm te geven, dat alle 

kinderen en leerkrachten zich daar prettig bij voelen. De kernwaarden reflectie en 

effectiviteit zijn daar later aan toegevoegd, en voor de (school)leiding het onderwerp 

‘borging’. 
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Vrijheid in verantwoordelijkheid 

In het Daltononderwijs proberen we de verantwoordelijkheid voor de 

taken die moeten worden gemaakt te delen met de kinderen. 

Uiteraard gelden er afspraken en regels, maar daarbinnen hebben de 

kinderen vrijheid om te kiezen: wat doe ik eerst en waar doe ik dat? 

En doe ik dat alleen of doe ik het samen? Want kinderen kunnen steeds 

een beroep doen op de leerkracht of soms op een medeleerling als er 

hulp nodig is. Natuurlijk wordt de verantwoordelijkheid van elk kind gedurende de 

schoolloopbaan steeds groter en delen we die met de kinderen waar mogelijk. 

 

Zelfstandigheid         

Het beginsel van zelfstandigheid sluit nauw aan bij het principe, dat 

kinderen van nature best zelf actief willen zijn met het zoeken naar 

oplossingen voor problemen.  

Een leerkracht, die het probleem al uitvoerig voorgekauwd heeft en 

daarna vraagt om de stof zelf (nog) eens te herhalen en op te 

schrijven, is niet echt boeiend bezig. Bij het Daltononderwijs leiden 

groepsinstructies vaak de nieuwe leerstof in. Het probleem wordt afgebakend en de 

richting van mogelijke oplossingen wordt aangegeven, waarna de kinderen in taakuren 

zelfstandig aan de slag gaan met hun dag-, halve week- of weektaak. 

 

Samenwerking 

Bij dit basisprincipe van het Daltononderwijs wordt door veel mensen af 

en toe de wenkbrauwen gefronst. “Maar dan kijken de kinderen toch bij 

elkaar af en zeggen ze elkaar alles toch voor?!”, is een veel gehoorde 

opmerking. Samenwerken is iets anders dan samen werken. 

Helen Parkhurst legde het accent op het samenwerken in plaats van op 

samen werken. Het principe heeft te maken met de levensechtheid van 

het onderwijs. In het dagelijkse leven is samenwerken toch ook een 

onmisbare werkvorm. En dan is het toch logisch daar op school al mee te beginnen! 

Uit onderzoek is ook gebleken, dat kinderen veel van elkaar kunnen leren. Ze vullen elkaar 

aan en helpen elkaar op basis van hun sterke en zwakke punten.  

 

Reflectie 

Nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk is 

belangrijk. Kinderen maken vooraf een inschatting van de 

moeilijkheidsgraad en de tijd van de opdrachten. Achteraf wordt 

hierover ook een feitelijke beoordeling gegeven en worden in 

gesprekjes regelmatig de inschattingen vooraf en de feitelijke 

beoordelingen achteraf met elkaar vergeleken. In zulke gesprekjes kan 

er dan bijvoorbeeld aandacht geschonken worden aan het feit waarom een kind steeds de 

rekenopgaven in de weektaak vooraf moeilijker inschat dan ze (achteraf) blijken te zijn. 

Op andere aspecten van het werken in de klas wordt op een soortgelijke wijze 

gereflecteerd. Zo wordt geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig werken en het 

samenwerken opgebouwd. Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen 

en inzichten is in ons kindcentrum vanzelfsprekend. Iedere medewerker reflecteert op 

zijn/haar professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit van 

het onderwijs voortdurend plaats. 

 

Effectiviteit 

Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, 

menskracht en middelen. Helen Parkhurst stelde dat als leerlingen een 

taak krijgen, waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in 

vrijheid zelf plannen en uitvoeren, het onderwijs veel effectiever is dan 

het stilzit- en luisteronderwijs dat zij zelf doorlopen heeft. Parkhurst 

maakt in haar Dalton Plan van kinderen als het ware kleine 

ondernemers, die verantwoordelijkheid leren dragen voor het schoolwerk, hun eigen werk, 

dat ze in vrijheid uitvoeren.  
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Ook de medewerkers in ons kindcentrum worden uitgedaagd om hun beschikbare 

onderwijs-/werktijd zo effectief mogelijk te gebruiken. 

 

Samengevat 

 

Daltononderwijs is in principe geschikt voor alle kinderen. 

Belangrijk is met name dat je als ouder gelooft in deze 

gestructureerde, planmatige werkwijze en dat dit past bij de 

thuissituatie.  

 

Vrijheid is een van de aspecten van het Daltononderwijs, 

maar dit betekent allerminst dat kinderen op school 

vrijgelaten worden. Door de kinderen zelf te leren plannen 

en doelen te stellen, sluit deze onderwijsvorm zeer goed aan 

bij het hedendaagse voortgezet onderwijs. 

Daltononderwijs mag zich verheugen in een grote 

belangstelling en groeit de laatste jaren sterk!  

 

De website van de Nederlandse Dalton Vereniging geeft u heel veel goede en heldere 

informatie: www.dalton.nl 

 

Bijzondere activiteiten 

Naast het regulier aanbod besteden wij ook tijd aan theater, schoolreisjes, sportdagen 

etc. Zie hiervoor het praktische deel van onze gids. 

 

Actief burgerschap en sociale integratie 

Scholen in het primair en het voortgezet onderwijs zijn vanaf 1 februari 2006 verplicht 

om in hun onderwijs aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie, 

om jonge mensen voor te bereiden op deelname aan een diverse samenleving. 

Burgerschap wordt hierbij niet gezien als een vak apart, maar als een manier van 

lesgeven waarbij de kinderen uitgedaagd worden na te denken over hun rol als burger in 

de Nederlandse samenleving. Bij burgerschap gaat het om de bereidheid en het 

vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap én om daar actief een bijdrage aan 

te leveren. Ook als "kleine" burger moet je je betrokken voelen bij en verantwoordelijk 

zijn voor de maatschappij. De betrokkenheid en verantwoordelijkheid die je voor de 

gemeenschap voelt, zijn een deel van je identiteitsontwikkeling. 

De ontwikkeling van burgerschap komt tijdens diverse 

lessen van groep 1 t/m 8 aan de orde. Dit betreft o.a. de 

school-tv-lessen, het tv-weekjournaal en de Grej of the 

day. Bij de Grej of the day krijgen de kinderen een raadsel 

mee naar huis om samen met het gezin op te lossen. De 

dag erna geeft de leerkracht een micro les over dit 

onderwerp met actuele feiten.  

Ook tijdens de andere lessen (o.a. godsdienst, 

geschiedenis, aardrijkskunde en natuur/techniek) komt 

burgerschap en integratie aan de orde.  

Burgerschap vraagt om samenwerking. Dat leren we 

onze kinderen. Als school werken we samen met de 

kinderopvang, de bibliotheek en scholen voor voortgezet 

onderwijs om een doorgaande lijn te bewerkstelligen. Ook onderhouden we contacten in 

de regio/het dorp met o.a. collega-kindcentra, de buurtacademie, diverse verenigingen, 

welzijnsinstellingen, de kerk, MFA De Spil enz. Het protocol ‘Actief burgerschap en sociale 

integratie’ is op school aanwezig. 

 

Resultaten van tevredenheidspeilingen 

Door tevredenheidspeilingen af te nemen bij ouders, kinderen en werknemers kunnen wij 

beoordelen of we de goede dingen doen in ons kindcentrum. Met de uitkomst van deze 

http://www.dalton.nl/
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peilingen kunnen we onze werkwijze in het kindcentrum waar nodig verbeteren. 

We hebben in het jaar 2019 tevredenheidspeilingen afgenomen bij de ouders en de 

leerlingen van De Wingerd. We hebben daarbij gebruik gemaakt van digitale 

vragenlijsten via PO Vensters. Het percentage ouders dat de evaluatielijst digitaal heeft 

ingevuld bedroeg 34%. De ouders gaven de school als rapportcijfer een 7,8. 

Zij gaven aan dat hun kinderen met plezier naar school gaan en dat ze zich er veilig 

voelen. De ouders waren ook tevreden over de vakbekwaamheid van de leerkrachten. 

We hebben de resultaten meegenomen in onze werkwijze in het nieuwe schooljaar. 

We hopen dat we bij een volgende oudertevredenheidspeiling meer respons krijgen, 

zodat wij de kwaliteit van ons onderwijs daarmee kunnen verbeteren. 

 

De kinderen van groep 7 en 8 vullen de vragenlijst digitaal in op school. Bij de leerlingen 

van de groepen 7 en 8 is de respons 100% . De resultaten van deze tevredenheidspeiling 

nemen wij mee in onze werkwijze. De leerlingen gaven de school in 2019 als rapportcijfer 

een 7,3. De kinderen gaven aan dat ze het leuk vinden om naar school te gaan en dat ze 

zich er veilig voelen.  

 

Eindopbrengsten afgelopen drie jaar  

 2019 2020 2021 

Landelijk gemiddelde 81,8 Geen eindtoets 79,7 

De Wingerd 79 Geen eindtoets 78,3 

 

Ons kindcentrum heeft een schoolweging van 30. Daarbij horen passende 

signaleringswaarden en landelijke gemiddelden voor wat betreft de referentieniveaus 1F 

en 2F/1S voor taal en rekenen. Deze zijn als volgt: 

1F signaleringswaarde: 85% 

1F landelijk gemiddelde: 96%  

2F/1S signaleringswaarde: 47,3% 

2F/1S landelijk gemiddelde:59,2% 

 

Hierop hebben wij onze schoolambities afgestemd, te weten: 

1F ambitie:  96% 

2F/1S ambitie: 59% 

Tot ons kindcentrum hoort op dit moment een driejaarlijks gemiddelde score van 93,9% 

voor 1F en 53% voor 2F/1S. 

Hiermee halen we onze schoolambities niet helemaal, maar werken hier hard aan. We 

zetten in op: 

 

Technisch leesniveau: Door de coördinatie van een leesexpert op het gebied van lezen 

willen wij in de leesmonitor een percentage van 65% van de kinderen behalen dat 

gemotiveerd is om te lezen. 

 

Taal/spelling: Door het vakoverstijgend aanbieden van de zaakvakken worden de 

woordenschat en het leesplezier vergroot (o.a. met inzet van andere teksten) en de 

spelling wordt geïntegreerd in andere vakken. 

Het didactisch handelen van de leerkrachten: Het team geeft les volgens het EDI-model 

en door scholing blijven we ons hierin ontwikkelen.  

 

Ondersteuning in de combinatiegroepen: De groepen 5/6 en 7/8 krijgen structureel 

ondersteuning tijdens instructiemomenten bij rekenen en spelling om de kinderen 

optimaal les te geven en de leerkrachten te ondersteunen. 

Aanbod voor cognitieve verschillen tussen leerlingen: Om tegemoet te komen aan de 

onderwijsbehoeften van alle leerlingen bieden wij verschillende vormen van 

ondersteuning en materialen. Te denken valt aan het werken in kleine groepjes kinderen 

onder begeleiding van een onderwijsassistent of leerkracht. 
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Uitstroom naar voortgezet onderwijs  

De verwijzing naar het voortgezet onderwijs is conform de verwachtingen op grond van 

het Leerlingvolgsysteem, de plaatsingswijzer (die een goed beeld geeft van de laatste 

drie jaren van uw kind) en de ontwikkeling van de kinderen. 

Zijn de kinderen eenmaal geplaatst op de school voor voortgezet onderwijs, dan heeft de 

leerkracht van groep 8 een gesprek met de desbetreffende school voor Voortgezet  

Onderwijs om een zo goed mogelijke overgang te waarborgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

7. De begeleiding van onze kinderen 
 

Volgen van ontwikkeling  

Van alle kinderen vanaf vier jaar volgen wij de ontwikkeling en stemmen wij hierop af om 

zodoende een ononderbroken ontwikkeling te bewerkstelligen. In de kinderopvang 

moeten ouders hier toestemming voor geven. Om de overgang naar de basisschool 

soepel te laten verlopen, is er regelmatig overleg tussen de leerkrachten van groep 1, de 

IB-er en de pedagogische medewerkers. Voor een doorgaande lijn is het wenselijk als 

informatie over de ontwikkeling van het kind vanuit de opvang mag worden doorgegeven 

aan het basisonderwijs. Ouders moeten hiervoor toestemming geven.    

 

In de peuteropvang wordt met deskundigen van GGD en Yorneo samen gewerkt aan het 

welbevinden van de kinderen onder de noemer ‘Samen Vroeg Erbij (SVE)’. Bij vragen 

over de begeleiding van kinderen, kan de pedagogische medewerker ondersteuning 

vanuit SVE krijgen. Vanzelfsprekend alleen na toestemming van en in overleg met 

ouders. Meer informatie over de werkwijze van SVE staat beschreven in de SVE-protocol 

en SVE zorgroute die op ons kindcentrum ter inzage ligt.  

 

Vanaf groep 3 volgen wij de leerresultaten iedere dag in het gemaakte werk, om de 

zoveel weken met toetsen van de methode en twee keer per jaar met een aantal 

landelijk toetsen. In groep 8 nemen wij in april de eindtoets af. In 

de groepen 1 en 2 volgen wij de ontwikkeling door observaties. Al 

deze gegevens leggen we vast in een dossier, het zogenaamde 

leerlingvolgsysteem. Aan de hand van dit systeem zetten wij waar 

nodig verbetermaatregelen in. 

 

Sociale ontwikkeling 

We willen de kinderen bijbrengen dat het leven waard is geleefd te 

worden en dat we daar zelf verantwoordelijk voor zijn. Het is voor 

ons belangrijk, dat de kinderen waarden en normen bijgebracht worden. En bovenal, dat 

ieder mens gelijkwaardig is, maar dat dit leven zich tevens afspeelt binnen bepaalde 

gezagsverhoudingen. Daarbij dienen we elkaar, kinderen, ouders en schoolteam met 

respect te behandelen ongeacht geslacht, handicap, huidskleur of achtergrond.  

Het is van belang, dat allen die bij de school betrokken zijn zich veilig en thuis voelen bij 

ons op school. Zowel naar de kinderen als ouders wordt een persoonlijke benadering 

nagestreefd. 

jaar 

Praktijk 
VMBO 
BLW 
met 

VMBO  VMBO VMBO VMBO VMBO  
VMBO 
TL/ 

HAVO VWO 
Onder- LWOO 

KBL 
met 

BBL KBL TLW/ TL HAVO 

wijs   LWOO     GLW     
2018-
2019 

1     1 3 3 2 2 3   

2019-
2020 

    2  3    

2020- 
2021 

 4   2 3 3  1 2 
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Het team van Kindcentrum De Wingerd besteedt aandacht aan een goed pedagogisch 

klimaat. In ons lesaanbod schenken wij structureel aandacht aan de sociale 

vaardigheden. Hiervoor gebruiken wij de methode Positive 

Behavior Support (PBS) in alle jaargroepen.  

Onder andere via observaties houden wij de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van de kinderen bij. We hebben een aantal 

gedragsverwachtingen op basis van de waarden ‘respect’, 

‘verantwoordelijkheid’ en ‘persoonlijke ontwikkeling’ met elkaar 

afgesproken die gedurende ieder schooljaar opnieuw onder de 

aandacht van teamleden, kinderen en hun ouders worden 

gebracht.  

 

Twee keer per jaar vindt monitoring van de sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen 

plaats middels het invullen van een vragenlijst. Dit vormt ons leerlingvolgsysteem voor 

sociale competentie. 
Door middel van samenwerking en overdracht tussen kinderopvang en onderwijs 

ontstaat een doorgaande lijn. 

 

Passend onderwijs 

In het dagelijks contact en het volgen van de kinderen zien wij de ontwikkelingen. Soms 

merken we dat er kinderen zijn die meer ondersteuning of begeleiding nodig hebben. 

Vanuit de gedachte van passend onderwijs stemmen wij ons aanbod af op de verschillen 

tussen kinderen en kijken we naar wat een kind wel kan in plaats van wat niet goed gaat.  

 

De leerkracht kan differentiëren in het aanbod en verkorte of verlengde instructie geven, 

passend bij de behoeften van de kinderen. Aan kinderen die meer aan kunnen, wordt 

extra uitdagend materiaal aangeboden. Wanneer de inzet van de leerkracht weinig 

vooruitgang oplevert, kan de IB-er worden ingeschakeld. Samen met de leerkracht wordt 

dan gekeken welke mogelijkheden wij nog meer kunnen bieden. In ons 

ondersteuningsprofiel staan onze mogelijkheden beschreven, evenals de grenzen in ons 

aanbod. Voor de volledige inhoud van dit profiel verwijzen wij u naar onze website. 

Hieronder staan in het kort een aantal zaken beschreven. 

 

Basisondersteuning CKC Drenthe  

Wij hebben de zorgplicht ieder kind passend onderwijs te bieden. Indien nodig kan de 

leerkracht en/of het kind aanvullende ondersteuning krijgen vanuit het 

Ondersteuningsteam van CKC Drenthe. Dit team bestaat uit deskundigen op het gebied 

van gedrag, onderzoek, ontwikkelingspsychologie en lichamelijke beperkingen. Iedere 

deskundige is als vast contactpersoon gekoppeld aan een kindcentrum. Tussen het OT-lid 

en onze IB-er vindt regelmatig overleg plaats. Gezamenlijk kan worden besloten, 

uiteraard in overleg met ouders, observatie en/of onderzoek uit te voeren, waardoor 

meer zicht kan komen op de ondersteuningsbehoefte van het kind en de begeleiding door 

de leerkracht. Ook kan hulp en ondersteuning vanuit de ketenpartners worden 

ingeschakeld (maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg etc). 

 

Op het moment dat onze basisondersteuning niet meer passend is voor een kind, wordt 

samen met ouders gekeken naar mogelijkheden voor extra ondersteuning in het speciaal 

basisonderwijs (SBO) of het speciaal onderwijs (SO). Ons kindcentrum is aangesloten bij 

het Samenwerkingsverband (SWV) 22.01. Alle schoolbesturen van het basisonderwijs in 

de gemeente Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe en Tynaarlo zijn lid van dit SWV. De 

schoolbesturen werken samen, om de ondersteuning aan ieder kind te bieden en 

deskundigheid met elkaar te delen. Bij dit SWV zijn scholen voor SBO en SO aangesloten. 

 

Voor een plaatsing in het SBO of SO moeten wij, samen met de ouders een 

toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Toelaatbaarheid van het 

samenwerkingsverband. Meer informatie over het SWV is te vinden op 

www.passendonderwijs-po-22-01.nl. 

http://www.passendonderwijs-po-22-01.nl/
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Doublure/ overgangsnormen 

Tijdens het volgen van de ontwikkeling van de kinderen, kan het zijn dat een kind een 

achterstand ten opzichte van de groep krijgt en we een stilstand of vertraging zien, 

ondanks de extra hulp die wordt geboden. Met de ouders wordt dan overlegd wat beter is 

voor het kind: doorstromen met een aangepast programma of nog een jaar in dezelfde 

groep (doublure) blijven zitten. Wanneer er wordt besloten dat een kind zitten blijft, is 

dat altijd op basis van een achterstand op meerdere gebieden. We kiezen alleen voor 

zittenblijven als we verwachten dat het kind zich hierdoor beter zal ontwikkelen. Als 

ouders en leerkrachten het niet eens worden over het besluit tot zittenblijven, dan neemt 

de directie uiteindelijk de beslissing.  

 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)  

Ouders en kinderen kunnen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin 

terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. Het CJG van Midden-

Drenthe is gevestigd aan de Nassaukade in Beilen. De jeugdarts, de 

jeugdverpleegkundige en het schoolmaatschappelijk werk zijn 

onderdeel van het CJG en zijn tevens de CJG-contactpersonen voor de school. 

     

JeugdTeams 

Het CJG Midden-Drenthe werkt met drie JeugdTeams: het JeugdTeam Smildes, het 

JeugdTeam Beilen en het JeugdTeam Westerbork. De JeugdTeams hebben elk hun eigen 

werkgebied en bestaan uit verschillende professionals die werkzaam zijn binnen het CJG. 

Iedereen kan bij deze teams terecht met vragen over het opvoeden en opgroeien van 

kinderen en jongeren van 0 tot en met 23 jaar. De JeugdTeams pikken vragen en 

signalen in een vroegtijdig stadium op en kijken vervolgens binnen het team wie zo snel 

mogelijk de juiste hulp op maat kan bieden.  

 

Contact met de JeugdTeams 

U kunt de JeugdTeams bereiken door te mailen naar: fo.cjg@middendrenthe.nl. Eén van 

de JeugdTeamleden neemt vervolgens zo snel mogelijk contact met u op.  

 

Waar vindt u het CJG? 

Nassaukade 4, Beilen 

T: (0593)  524 136 

E: fo.cjg@middendrenthe.nl  

I: www.cjgmiddendrenthe.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:fo.cjg@middendrenthe.nl
mailto:fo.cjg@middendrenthe.nl
http://www.cjgmiddendrenthe.nl/
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8.   Namen  
 

Directie 

Henny Janssens (dir.) 

Marieke Westera (adj. dir.) 

 

Leerkrachten 

Marlies Etman 

Brenda Dijkhuis 

Tineke Hoogeveen 

Kimberley de Jong 

Saskia Klein 

Anouk van Veen 

Nynke Visser 

Carolien Blokhuis 

Marieke Westera 

Julia Wubs 

Lisette Zandvoort 

 

Onderwijsassistenten 

Jos Brink 

Inge Euving 

 

Intern Begeleider 

Wilma Beugel 

 

Plusklasleerkracht 

Wilma Beugel 

 

Vakleerkracht bewegingsonderwijs 

Pim de Jonge 

 

Pedagogisch medewerkers 

Tanzin Reilman 

Evelien Russchen 

 

Administratie 

Marga Hulswit 

 

Conciërge 

Fenès Siepel 

 

Stichting 

CKC Drenthe Onderwijs 

Groningerstraat 96 

9402 LL Assen 

Tel. Onderwijs:  0592-346 801 

Tel. Opvang:   0592-409 865 

Postbus 167 

9400 AD Assen 

 

Gemeente:    Midden-Drenthe 

Leerplichtambtenaar: Regina Kerkhof   

 

Inspectie 

www.onderwijsinspectie.nl 

info@owinsp.nl 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:info@owinsp.nl
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Vragen over het onderwijs: 0800-8051 

Klachtenmelding over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 

geweld:  Meldpunt Vertrouwensinspecteur: 0900-1113111 (lokaal tarief) 

 

 

Bijlage:  
Praktische informatie Dalton Kindcentrum De Wingerd 


