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Voorwoord
Hierbij bieden wij u 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 19.00 uur voor kinderen van 0 tot
13 jaar onderwijs, opvang, ontspanning en eventueel zorg aan. Dit aanbod verzorgen wij
vanuit een gezamenlijke visie, vanuit één organisatie. 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.
Voor ouders die willen kiezen uit de scholen en kindcentra in de wijk Kloosterveen is deze
gids een eerste kennismaking met Kindcentrum Het Krijt.
We hopen dat u onze gids met plezier leest. Als u tijdens of na het lezen vragen,
opmerkingen of suggesties heeft, vertel ze ons! Deze gids is met instemming van de
medezeggenschapsraad van het onderwijs opgesteld.
Met vriendelijke groeten Team en Directie.

5

Schoolgids 2020-2021
Kindcentrum Het Krijt

1.

Ons Kindcentrum

1.1 Naam, adres en telefoonnummer
Kindcentrum Het Krijt
Schoolstraat 29
9408 MB Assen
telefoon:
0592-460370
e-mail:
hetkrijt@ckcdrenthe.nl
website:
www.cbshetkrijt.nl

1.2 De identiteit van het Kindcentrum
Kindcentrum Het Krijt is een centrum voor Kinderopvang en Christelijke onderwijs; in het
onderwijs gebruiken we de Bijbel als richtlijn in ons handelen. De kernwoorden voor het hele
Kindcentrum zijn: Wereldwijs, betrokkenheid, veiligheid, verantwoordelijkheid en liefde.
Dit is voelbaar en zichtbaar in de manier waarop wij met alle betrokkenen om willen gaan.
Hierbij houden we rekening met de verschillen tussen mensen en hun opvattingen ten
aanzien van geloofszaken. Van ouders en kinderen die kiezen voor het onderwijs in
Kindcentrum Het Krijt, wordt verwacht dat zij met respect omgaan met de identiteit van de
school.
1.2 De omgeving
Het Kindcentrum is gehuisvest in Kloosterveen. Kindcentrum het Krijt is in het schooljaar
2009-2010 ondergebracht in een multifunctioneel gebouw: de Kloosterveste.
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1.3 De grootte van de onderwijsafdeling in Kindcentrum Het Krijt
We zijn dit schooljaar gestart met 10 onderwijsgroepen. Aan het begin van het schooljaar
volgen 228 leerlingen onderwijs in het Kindcentrum.

1.4 Onze leerlingpopulatie
KC Het Krijt staat midden in de wijk ’Kloosterveen’, een jonge wijk in Assen. Rondom het
kindcentrum is er veel gebouwd de laatste jaren. De meeste van onze leerlingen komen uit
de directe schoolomgeving.
De wijk kenmerkt zich door een grote diversiteit. Het centrum speelt in op die diversiteit van
de wijk door veel aandacht te besteden aan samen leren en samen leven. Zo ontstaat
binnen de school een fijn en gezellig pedagogisch klimaat waar alle kinderen zich thuis
voelen.
De gemeente heeft grote plannen met de wijk. De komende acht jaar worden er 2500
woningen gebouwd.
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2.

Waar staat het Kindcentrum voor?

2.1 Missie, visie en doelstelling
We willen een centrum zijn met de volgende missie:
We willen kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar begeleiden, opvoeden en onderwijzen tot
verantwoordelijke burgers. We willen kinderen wereldwijs maken, zodat ze met hun kennis
en ervaringen de wereld van morgen in samenwerking met anderen op een verantwoorde
wijze vorm kunnen geven.
Wereldwijs, betrokkenheid, veiligheid, verantwoordelijkheid en liefde zijn de
kernwaarden van ons centrum.
We vinden het belangrijk dat er altijd een open, wederzijdse en duidelijke communicatie
bestaat binnen het kindcentrum en met iedereen die bij het Kindcentrum betrokken is.

Kindcentrum Het Krijt: ‘Onderzoeken en ontdekken, samen klaar voor de
toekomst’
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Onze uitgangspunten
Onze visie geven we vorm in ons onderwijs door middel van de volgende uitgangspunten:
Kindcentrum Het Krijt is…
• Een centrum waar recht gedaan wordt aan de talenten van
alle kinderen. Wij houden komen tegemoet aan verschillen
tussen de leerlingen; dit is een van de belangrijkste pijlers
van het onderwijs op onze school.
• Een centrum waar de veiligheid en transparantie voor alle
betrokkenen voorop staan.
• Een centrum die streeft naar optimale samenwerking
tussen leerkrachten en ouders.
• Een centrum waar de ouders hun kind(eren) met een gerust
hart kunnen toevertrouwen aan de leerkrachten en de
pedagogisch medewerkers.
• Een centrum waar een enthousiast en veelzijdig team
werkt, in een gemoedelijke sfeer.
• Een centrum waar de kinderen ervaringen opdoen die
belangrijk zijn voor de ontwikkeling van hun creativiteit en
expressiemogelijkheden.
• Een centrum waar de zelfstandigheid en het initiatief van de individuele leerling belangrijk
is.
• Een centrum waar gezelligheid zichtbaar is.
• Een centrum waar de kinderen binnen duidelijke grenzen vrijheid ervaren.
• Een centrum waar “saamhorigheid” geen loze kreet is, maar een belangrijke basis vormt.
• Een centrum waar de persoonlijke aandacht voorop staat.
• Een centrum waarin het onderwijs continu in ontwikkeling is.
Onze doelstelling
Ons Kindcentrum voldoet aan de kerndoelen voor het onderwijs zoals vastgelegd in de wet
primair onderwijs en biedt voldoende ruimte en aandacht voor die kinderen die extra hulp en
begeleiding nodig hebben. Het uitgangspunt is dat ieder kind deze kerndoelen behaalt.
Hierbij maken we wel onderscheid in de wijze waarop de kinderen deze doelen behalen. We
houden rekening met leerstijlen, leertempo en interesses van kinderen. Verschil mag er zijn!
Wij stimuleren de leerlingen om zelfstandig te handelen en te functioneren als voorbereiding
op hun rol in de maatschappij. Ons onderwijs aanbod is er opgericht dat onze leerlingen
verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf en anderen en samen werken, zodat zij een
positieve bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren en in staat zijn zich in een steeds
veranderende maatschappij te kunnen redden.
Wij bespreken regelmatig met de kinderen de prestaties en hun welbevinden. Een positief
kritische houding t.a.v. het geleverde werk en het gedrag is van wezenlijk belang bij de
ontwikkeling van kinderen. Door regelmatig met hen over hun werk te praten, willen we ze
laten reflecteren op hun werk. Ze worden opgevoed om positief kritisch naar het eigen werk
te kijken. Fouten maken mag, je kunt ervan leren is hierbij het uitgangspunt.
Wij leren onze leerlingen om te gaan met computers, middels het gebruik van Chromebooks
en Ipads. Het gebruik van deze middelen is niet alleen ondersteuning voor het onderwijs,
maar we willen leerlingen ook vaardigheden aanleren zoals tekstverwerken, het verzorgen
van presentaties, op een verantwoorde manier omgaan met internet.
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2.4 De opvang in ons Kindcentrum
2.4.1 Visie en missie
De kinderopvang 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.
Wij bieden, 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.
Wij willen de kinderen graag een plek bieden waar zij zich prettig en veilig voelen en waar
ouders hun kind met een goed gevoel naar toe brengen. De kinderen kunnen deelnemen
aan allerlei activiteiten en daarmee ervaringen opdoen met bv. natuur, cultuur, sport en
muziek. Op deze manier willen we kinderen in hun ontwikkeling stimuleren. Door het bieden
van diverse services kunnen we ouders faciliteren in het combineren van werk- en
zorgtaken.
Elke opvanglocatie van CKC Drenthe Kinderopvang gebruikt als uitgangspunt het
pedagogische beleid, met de vier pedagogische basisdoelen van Riksen-Walraven als
leidraad. Het zijn de volgende basisdoelen:
•
•
•
•

het geven van een gevoel van emotionele veiligheid
het geven van gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie,
het geven van gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie,
het geven van een kans om zich waarden en normen, de 'cultuur' van een
samenleving, eigen te maken.

In ons pedagogisch werkplan staat verwoord hoe wij dit doen.
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2.4.2 Verschillende soorten opvang
Op ons kindcentrum bieden we verschillende soorten opvang aan. Hieronder leest u welke
dat zijn.
Kinderdagverblijf
Binnen ons Kindcentrum bieden wij in een veilige omgeving een vertrouwde kinderopvang
voor kinderen van 0 tot 4 jaar. In een eigen knusse groepsruimte met aparte buitenruimte
verzorgen onze vaste pedagogisch medewerkers op professionele wijze de
kinderdagopvang, vijf dagen in de week van 7 tot 19 uur.
Peuteropvang
Binnen ons Kindcentrum werken wij met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en bieden
we met name ontwikkelingsgerichte activiteiten aan. Met behulp van een speciale methode
(VVE) ‘Uk&Puk’ begeleiden we de kinderen in hun ontwikkeling richting het basisonderwijs.
Naschoolse opvang
De naschoolse opvang vindt plaats in een ruimte met een huiselijke sfeer. Hier zijn volop
mogelijkheden om lekker te ontspannen voor of na schooltijd. Bijvoorbeeld even tot rust
komen op een bank. Daarnaast organiseert de opvang leuke activiteiten, dat kan variëren
van sportieve beweegspelletjes tot knutselwerken.

2.4.3 Doelen
In de kinderopvang (inclusief peuteropvang) houden wij ons aan de wettelijke kwaliteitseisen
op het gebied van:
• Veiligheid en gezondheid van de kinderen.
• Opleiding en deskundigheid van het personeel.
• Pedagogisch beleid (visie op opvoeding en ontwikkeling)
• Betrokkenheid en inspraak van de ouders.
• Omgangstaal.
• Afhandeling van klachten.
De kinderopvang wordt jaarlijks gecontroleerd door 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.

2.4.4 Aanmelden voor kinderopvang
Via het telefoonnummer 0592-409865 of mailadres kinderopvang@ckcdrenthe.nl kunt u een
kind bij het kantoor van Kinderopvang CKC Drenthe aanmelden voor kinderdagverblijf,
peuteropvang en/of naschoolse opvang. U ontvangt dan een aanmeldformulier. De netto
kosten voor de kinderopvang zijn voor ieder gezin anders. Dit heeft te maken met de
kinderopvangtoeslag die via de Belastingdienst kan worden ontvangen wanneer ouders
werken of studeren. Op de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) is alle
informatie over de tegemoetkoming te vinden. Voor vragen kunt u contact opnemen met ons
kantoor. Meer informatie is te vinden op (www.ckcdrenthe.nl).
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 het kind tussen ouders en
pedagogisch medewerker(s) van de groep waar het kind zal worden opgevangen.
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Voordat de opvang daadwerkelijk zal plaatsvinden, zullen wij, in overleg met ouders,
momenten aanbieden waarop het kind alvast kan wennen op de groep.

2.4.5 Ziekmelding
Is uw kind ziek, dan kunt u dat doorgeven via het telefoonnummer 0636018106. Voor wat
betreft het omgaan met “besmettelijke” ziekten hanteren wij de richtlijnen van de GGD.
Daarnaast kent de opvang een protocol hoe te handelen bij zieke kinderen, dat wordt
uitgereikt bij de intake.

2.4.6 Extra opvang/in vakanties/margedagen
Een kind komt vaste dagen naar de opvang. Op verzoek en indien mogelijk kan een
dag(deel) extra afgenomen worden, in overleg met de pedagogisch medewerkers. Een extra
dag(deel) kan via het ouderportal worden aangevraagd. Opvang tijdens een extra dag(deel)
vindt op de eigen stam-/basisgroep plaats, maar indien dit niet mogelijk is, kan het in overleg
op een andere groep. Ook tijdens margedagen van het onderwijs kunnen kinderen gebruik
maken van de opvang, indien deze vallen op een dag waarop normaal gesproken ook
opvang wordt afgenomen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de spelregels van de
kinderopvang.
Voor de schoolvakanties behoudt het kind dezelfde dagen als in de andere weken. Als het
kind op vaste dagen alleen na schooltijd komt kan het kind in de vakantie van 07.30 tot 18.00
opgevangen worden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het pedagogisch werkplan
van ons Kindcentrum. Dit plan ligt ter inzage bij het KDV lokaal.

2.5 Kwaliteitsbeleid
Jaarlijks bekijken directie, team, MR en bestuur welke verbeteringen er doorgevoerd moeten
worden. Om alles overzichtelijk te houden, hebben we hiervoor een vierjaren plan opgesteld,
het kindcentrumplan. Dit plan zorgt voor een cyclisch en systematische manier van werken.
Per onderwerp staat beschreven wat we ieder jaar willen bereiken. Het plan wordt jaarlijks
geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Dit plan staat vermeld op onze site. Zowel interne als
externe kanalen leveren ons informatie voor nieuwe verbeterpunten.
Interne kwaliteitscontrole:
Twee keer per schooljaar legt de directie verantwoording af middels een management
rapportage. In deze rapportage komen diverse aspecten naar voren. Een onderdeel van de
rapportage is de kwaliteitsbeheersing van het Kindcentrum. We vragen de ouders om één
keer in de twee jaar een tevredenheidspeiling in te vullen. De aandachtspunten hieruit
worden als verbeterpunten in het plan opgenomen. Uit de peiling van 2019 bleek dat ouders
zeer tevreden zijn met het onderwijs en de opvang in het centrum.
De onderwijsresultaten gebruiken we om te kijken naar het onderwijsaanbod en de eventuele
ondersteuning of verandering die nodig is ter verbetering van de resultaten.
Van leerlingen uit de bovenbouw vragen we ieder jaar om een kleine enquête in te vullen. Op
die manier toetsen we het sociaal welbevinden van de kinderen. Helaas is deze het
afgelopen jaar door de Corona crisis niet afgenomen.
Het College van Bestuur van CKC Drenthe wordt jaarlijks van de management rapportage op
de hoogte gebracht. Kwaliteitsaspecten uit de rapportage dienen als leidraad bij het gesprek
met het College van Bestuur.
Een ander aspect is de financiële situatie van Kindcentrum Het Krijt.
Ieder jaar wordt op basis van de beleidsplannen door de directie een begroting gemaakt die
wordt gecontroleerd door het College van Bestuur van CKC Drenthe. Achteraf dient
verantwoording te worden afgelegd aan de Raad van Toezicht, de accountant en het
Ministerie.
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Externe kwaliteitscontrole:
De onderwijsinspectie beoordeelt eens in de vier jaar de kwaliteit van een centrum. In juni
2019 is KC Het Krijt voor het laatst beoordeeld. Een positieve beoordeling met enige
aandachtspunten ter verbetering.
Binnen CKC Drenthe is een auditteam actief. Dit team bezoekt om de twee jaar elk centrum
en geeft het centrum aandachtpunten ter verbetering. Het laatste bezoek van dit auditteam
vond plaats in april 2018. Het komende schooljaar zal het auditteam opnieuw het centrum
bezoeken.
Algemene opmerkingen betreffende de kwaliteit:
Het Krijt heeft de laatste vijf jaar de eindtoets (IEP toets) afgenomen in de groepen 8. Daaruit
blijkt een goede score. Afgelopen schooljaar is de toets vanwege de Corona crisis niet
afgenomen. Naar welke vormen van voortgezet onderwijs de kinderen van groep 8 worden
doorverwezen kunt u vinden in hoofdstuk 4.6. Daar staan de uitstroomgegevens vermeld.
De opbrengsten van het leerlingvolgsysteem worden minimaal twee keer per jaar met het
gehele onderwijsteam besproken. Hieruit volgen acties om het onderwijs verder te
verbeteren.

2.6 Kindcentrum in ontwikkeling
Ons kindcentrum is altijd in ontwikkeling. Ook het komende schooljaar werken we verder aan
de kwaliteit van ons kindcentrum. We gaan werken aan de volgende zaken:
• ‘Kiva’. Een programma voor Sociaal-emotionele vorming. We gebruiken deze
methode nu twee jaar. De knelpunten zijn geëvalueerd. Het komende jaar gaan we
werken, zodat knelpunten worden opgelost. Daarnaast bezoeken we regionale KIVA
bijeenkomsten.
• De visie en missie zijn het afgelopen jaar opnieuw besproken. Hieruit zijn een aantal
aandachtspunten naar voren gekomen:
*we gebruiken een besluitencirkel. Elk voorstel doorloopt bepaalde fases. Hiermee
willen we de doorgaande lijn in het gehele centrum veiligstellen.
*onderzoek naar een methode voor wereldoriëntatie die aansluit bij ‘Vier keer Wijzer’
*Gynzy, een adaptieve digitale lesmethode die voor meerdere vakken kan worden
ingezet, wordt ingevoerd. Vanaf september 2020 vindt er voor het team begeleiding
en ondersteuning plaats door de Gynzy academie.
• De implementatie van de nieuwe taalmethode
• Inrichten van een ‘Lokaal van de toekomst’. Het Krijt is uitgekozen om als locatie te
dienen voor het project ‘Steam’. In samenspraak met CKC Drenthe, de gemeente
Assen en de uitgever Heutink is er een plan ontstaan om een lokaal in te richten,
waarin kinderen met de laatste snufjes op het gebied van wetenschap, techniek en
informatica in aanraking komen. Dit past bij de visie van KC Het Krijt. Onderzoeken
en ontdekken, klaar voor de toekomst. Na de herfstvakantie kunnen we hier gebruik
van maken. In Nederland is dit het tweede lokaal dat op deze manier wordt ingericht.
• Het vakgebied muziek komt het komende jaar aan de orde. In samenspraak met ICOAssen volgen leerkrachten lessen in muziek. Het hele muziekonderwijs krijgt
daarmee een nieuwe impuls op KC Het Krijt.
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3.

De organisatie van Kindcentrum Het Krijt

3.1 CKC Drenthe
Ons Kindcentrum maakt onderdeel uit van de stichting Christelijke Kindcentra Drenthe. CKC
Drenthe is een stichting, bestaande uit een Raad van Toezicht (6 personen) en een College
van Bestuur (2 personen). Christelijke Kind Centra Drenthe heeft 30 scholen onder haar
verantwoordelijkheid in zes Drentse gemeenten, te weten de gemeenten Assen, Aa en
Hunze, Noordenveld, Tynaarlo, Borger-Odoorn en Midden-Drenthe. De meeste gebouwen
van CKC Drenthe hebben een eigen Kinderopvang. Een klein deel maakt gebruik van
andere organisaties die de opvang verzorgen. In totaal bezoeken circa 6000 leerlingen de
scholen. De scholen variëren van grote stedelijke scholen tot kleine plattelandsscholen.
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 organisatie 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
Alle geledingen binnen CKC Drenthe, te weten personeel, directieleden, College van Bestuur
(CvB), Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), individuele
medezeggenschapsraden en de Raad van Toezicht zetten zich in om binnen de school een
prettige sfeer te creëren en ieder met zijn eigen karakter de school bestaanszekerheid te
geven via CKC Drenthe. Er is een bestuursbureau waar het CvB is gehuisvest, ondersteund
door stafmedewerkers en een secretariaat. Meer informatie via http://ckcdrenthe.nl/
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3.1.1 Donateur worden van de stichting CKC Drenthe
CKC Drenthe stelt de betrokkenheid van ouders en andere belangstellenden zeer op prijs.
Indien u donateur wilt worden, kunt u een mail sturen aan bestuur@ckcdrenthe.nl. Er geldt
een minimale bijdrage van € 10,00. Alle donateurs worden twee keer per jaar via het CKCbulletin geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen CKC Drenthe.

3.1.2 De steunstichting
Elk Kindcentrum binnen CKC Drenthe heeft een steunstichting. 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.
Het bestuur bestaat uit drie leden waarvan er tenminste twee ouder/verzorger zijn van een
ingeschreven leerling van het Kindcentrum. Het bestuur benoemt zijn leden uit bindende
voordrachten van de ouderraad. De zittingsduur is drie jaar.

3.2 Ons team
3.2.1 De directie van het Kindcentrum
De directie wordt gevormd door de directeur en de adjunct-directeur. Zij zijn beiden
verantwoordelijk voor het onderwijs en de kinderopvang. Met vragen of problemen kunt u
zich altijd wenden tot de directie. De directie van Kindcentrum Het Krijt bestaat uit Tineke
Dolfing (directeur) en Marianne Molema (adjunct-directeur). Mailadres:
hetkrijt@ckcdrenthe.nl

3.2.2 De Meerschools Intern Begeleider (MIB-er)
De MIB-er is een leerkracht met een speciale opleiding en een specifieke taak: Het volgen
van de ontwikkeling van de leerlingen en het coördineren van de ondersteuning en het
bijdragen aan de kwaliteit. De eigen leerkracht en de MIB-er bespreken regelmatig de
vorderingen van alle leerlingen. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben blijven in
beeld. De leerkracht is verantwoordelijk voor het aanbieden van de aangepaste leerstof. De
MIB-er denkt en kijkt mee. De MIB-er werkt ook op een ander Kindcentrum van CKC
Drenthe, vandaar de naam Meerschools Intern Begeleider. Onze MIB-er is Heleen van
Stokkum.

3.2.3 De pedagogisch medewerker
Op ons Kindcentrum zijn de pedagogische medewerkers de spil in de opvang. Zij zijn
verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van de kinderen. Zij
begeleiden kinderen, zowel in groepsverband als in individueel opzicht in het
kinderdagverblijf, peutergroep of naschoolse opvang in de leeftijd van 0-13 jaar. Het
pedagogische werkplan is de basis van handelen. De pedagogische medewerkers vervullen
vele taken, waaronder spelbegeleiding, organiseren van activiteiten, het volgen van de
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ontwikkeling van kinderen via observaties en de verzorging van kinderen. Met collega’s en
ouders onderhouden zij regulier overleg over de kinderen.
De pedagogisch medewerkers worden ondersteund in hun vak en het pedagogische
handelen door de pedagogisch coach en de locatie ondersteuner. Omdat de kinderopvang is
gehuisvest in het gebouw waar ook het onderwijs plaatsvindt is er regelmatig overleg met
andere collega’s. Hierdoor is er sprake van een doorgaande lijn. Als voorbeeld noemen we
hier de afspraken m.b.t. de KIVA regels.

3.2.4 De leerkracht
De spil in het onderwijs zijn de leerkrachten. Met hun
pedagogische en didactische kennis zijn zij degenen die ervoor
zorgen dat kinderen zich ontwikkelen tot een zelfstandig individu
dat de basisvaardigheden beheerst om straks op een passende
plaats in het voortgezet onderwijs verder te leren.
Leerkrachten hebben naast lesgevende taken ook taken buiten
de lesuren. Denk hierbij aan deelname aan de
medezeggenschapsraad, ouderraad, overleg met de MIB-er,
organiseren van andere activiteiten zoals sportdagen, etc. Van
leerkrachten wordt bovendien verwacht dat ze hun
deskundigheid op peil houden. Dit gebeurt d.m.v. nascholing op
bv. ‘margedagen’ of het volgen van opleidingen.

3.2.5 De bouwcoördinatoren
Om een goed overzicht over het Kindcentrum te houden, is
zowel voor de onder- en de midden-/bovenbouw een coördinator
aangesteld. Voor de onderbouw is dat Annet van Veen, voor de
midden-/bovenbouw is dat Ginie Kamst. Deze coördinator is de
voorzitter van het bouwoverleg dat geregeld plaatsvindt. In dit
overleg wordt gesproken over het leerstofaanbod, projecten,
resultaten, beleidsvoornemens etc.

3.2.6 De OICT-er
Naast de meer technische kant van ICT (informatie- en
communicatietechnologie) is het heel belangrijk om de
onderwijskundige ontwikkelingen te volgen. Vandaar dat we een
onderwijskundig ICT-er hebben aangesteld. Onze OICT’er,
Robert Beelen, is samen met de directie en het team
verantwoordelijk voor het ICTonderwijs in ons Kindcentrum. In
het ICT-plan staat beschreven hoe wij ICT inzetten bij de lessen
en andere activiteiten en wat onze doelen zijn.

3.2.7 Onderwijsondersteunend personeel
George Hetharia is onze conciërge. Hij is het aanspreekpunt
voor kinderen en leerkrachten als het gaat om kopieerwerk, orde
in het Kindcentrum en op het plein. Onderhoud van de
materialen en eventuele reparaties vallen ook onder zijn
werkzaamheden.
Anneke Terpstra is de administratieve kracht van Kindcentrum
Het Krijt. Iedere maandag- en donderdagmiddag kunt bij Anneke terecht voor praktische
vragen zoals het aanvragen van een verlofformulier buiten de schoolvakanties.
Kindcentrum het Krijt heeft hulp van onderwijsassistenten. Zij ondersteunen de leerkrachten
bij het bieden van passend onderwijs aan onze leerlingen.
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3.2.8 Opleidingsschool voor studenten
Alle centra van CKC Drenthe bieden stageplaatsen aan onder andere studenten van PABO
Stenden. De PABO is een vierjarige opleiding tot leerkracht basisonderwijs. Het onderwijs is
een vakgebied waarbij studenten ook opgeleid worden in de praktijk. Zij geven les en worden
hierbij begeleid door een ervaren juf of meester. Doordat studenten meedraaien in het hele
schoolgebeuren wordt theorie gemakkelijk aan de praktijk gekoppeld. Wij bieden graag een
stageplek aan onze toekomstige collega’s. Het opleiden van studenten levert voor ons als
school nieuwe informatie op. De lerarenopleidingen ervaren het als een meerwaarde dat ze
beter aansluiten op wat er in de praktijk gevraagd wordt.
Ons centrum heeft tevens de keus gemaakt om opleidingscentrum voor het onderwijs 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 een van de leerkrachten als basisschoolcoach, Joke Holland, gespecialiseerd in
het begeleiden van onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door derde en vierdejaars
Pabo studenten. Wij kunnen als onderwijsafdeling zelf onderzoeksonderwerpen aanleveren,
waar een team van studenten, onder begeleiding van een Pabo docent en de
basisschoolcoach, mee aan het werk gaan. De conclusies van het onderzoek worden
vertaald naar beleid en leveren zo een bijdrage aan onze eigen onderwijsontwikkeling.
In 2019 zijn we gestart met het opleiden van zij-instromers. In het kader van de regeling
vanuit het ministerie om tegemoet te komen aan de tekorten van leerkrachten. In het
schooljaar 2020 2021 is er één zij-instromer actief in het KC Het Krijt. Een zij-instromer volgt
een verkorte opleiding en doet dat in de combinatie van werken en leren aan onze school.

3.2.9 Vervanging bij ziekte
Bij ziekte van een leerkracht wordt er een beroep gedaan op een invalkracht. Als er geen
invalkracht beschikbaar is, spant de directie zich in om een andere oplossing te vinden. Is er
geen passende oplossing te vinden, dan zullen de kinderen in het uiterste geval naar huis
worden gestuurd. Ouders worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

3.3 Veiligheid en arbeidsomstandigheden
Als Kindcentrum willen wij de veiligheid voor kinderen, leerkrachten en ouders garanderen.
Hiervoor wordt regelmatig een risico-inventarisatie en evaluatie, RI&E uitgevoerd. Er wordt
dan gekeken naar de veiligheid van het gebouw, het meubilair en arbeidsomstandigheden.
In ons Kindcentrum is een aantal leerkrachten geschoold als bedrijfshulpverlener. Ook
oefenen wij regelmatig het ontruimingsplan. Daarnaast willen wij allen die bij het
Kindcentrum zijn betrokken, een sociaal-emotionele veiligheid bieden. Hiervoor hebben wij
een anti-pest beleid ingevoerd en geldt er een gedragsprotocol voor zowel leerkrachten,
pedagogische medewerkers, leerlingen als alle andere betrokkenen in het Kindcentrum van
CKC Drenthe.
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Kiva is een programma voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kiva behoort bij de vier
landelijk goedgekeurde programma’s om pestgedrag te voorkomen en tegen te gaan.
Daarnaast leren kinderen gedragsregels aan. Er wordt gewerkt aan veiligheid en
welbevinden in de groepen en op de school.
We begroeten de kinderen elke ochtend als ze het lokaal binnengaan. Elke maand staat er
een nieuwe gedragsregel centraal. Deze regel hangt in elke groep en er worden activiteiten
(gesprekjes/rollenspel) n.a.v. deze gedragsregel georganiseerd.

3.4 Schooltijden
Onze schooltijden zijn:
Maandag:
08.30 uur tot 14.30 uur
Dinsdag:
08.30 uur tot 14.30 uur
Woensdag:
08.30 uur tot 12.15 uur
Donderdag:
08.30 uur tot 14.30 uur
Vrijdag:
08.30 uur tot 14.30 uur
De groepen 1 tot en met 4 zijn op vrijdagmiddag om 12 uur
vrij.
De schooldeuren gaan 15 minuten voordat de onderwijslessen beginnen open. In die korte
tijd totdat de lessen beginnen, mogen de kinderen rustig praten en/of rondlopen in het lokaal.
Het is niet de bedoeling dat u de leerkracht op dat moment aanspreekt over belangrijke
zaken die betrekking hebben op de ontwikkeling van uw kind. Hiervoor kunt u een aparte
afspraak maken. Wanneer u een korte mededeling aan de leerkracht kwijt wilt, dan kan dat
natuurlijk.

3.4.1 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 (1 t/m 4) niet minder dan 3520 zijn en in de bovenbouw (5 t/m 8)
niet minder dan 4000 uur. In overleg met de oudergeleding van de MR worden de tijden
hierop afgestemd. De onderwijstijden voldoen aan de verplichte lesuren zoals hierboven
genoemd.

3.5 Schoolvakanties en vrije dagen 2020-2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Koningsdag en meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

12-10-2020 t/m 16-10-2020
21-12-2020 t/m 03-01-2021
22-02-2021 t/m 26-02-2021
02-04-2021 t/m 05-04-2021
26-04-2021 t/m 07-05-2021
13-05-2021 en 14-05-2021
24-05-2021
12-07-2021 t/m 20-08-2021

Gezamenlijke scholing van het team op de margedagen (2020-2021)
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag

17-9-2020
19-10-2020
24-11-2020
11-2-2021
6-4-2021
24-6-2021
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3.6 Uw kind aanmelden bij kindcentrum Het Krijt
Wanneer u uw kinderen voor Kindcentrum Het Krijt wilt aanmelden, kunt u een afspraak
maken met de directie voor een oriënterend gesprek. Tijdens dit gesprek kunt u gericht
vragen stellen over het Kindcentrum. U krijgt bovendien een rondleiding, zodat u zich een
goed beeld kunt vormen van de sfeer en de inrichting van ons gebouw. De directie kan
bepalen of een aanmeldformulier direct wordt meegegeven of dat een vervolgafspraak wordt
gepland. Als het specifiek om het onderwijs gaat zal in dit gesprek de
ondersteuningsbehoefte van de leerling en de mogelijkheden van het Kindcentrum verkend
worden. De MIB-er kan bij dit gesprek uitgenodigd worden. U en uw kind ontvangen hiervoor
een uitnodiging. Ongeveer een maand voordat een kind 4 jaar wordt, mag het een dagdeel
of meer dagdelen komen wennen. Afspraken daarover maakt u met de leerkracht van groep
één.
Ouders die hun kind willen aanmelden voor de Kinderopvang kunnen contact opnemen met
de pedagogisch medewerker van onze school. Deze medewerker zal u uitleggen hoe de
procedure voor aanmelding verloopt.
Het mailadres voor aanmeldingen van zowel de kinderopvang als het onderwijs is:
hetkrijt@ckcdrenthe.nl
Door verhuizing en/of verandering van school of centrum stromen er ook tussentijds kinderen
in. Hiervoor geldt dezelfde aanmeldingsprocedure als boven omschreven. De toeleverende
school of centrum stuurt ons een onderwijskundig rapport. Met de gegevens hiervan kunnen
wij ervoor zorgen dat de overgang zo soepel mogelijk verloopt.
Wij organiseren een aantal open ochtenden speciaal voor de nieuwe ouders. De data
hiervan kunt u vinden op de website. Eén keer per jaar is er voor alle ouders gelegenheid
een kijkje te komen nemen in de groepen. Dit is de open CKC-ochtend, deze datum kunt u
tevens vinden op de website.

3.7 Uw kind is leerplichtig
In de leerplichtwet staat dat ouders ervoor moeten zorgen dat hun kinderen onderwijs
volgen. Zomaar wegblijven mag niet. De gemeente heeft de taak dit te controleren. Vanaf het
vijfde jaar is ieder kind leerplichtig. Uw kind is echter al vanaf 4 jaar welkom om onderwijs te
volgen in ons Kindcentrum

3.7.1 Verlof voor kinderen die onderwijs volgen
Er zijn gebeurtenissen waarvoor u extra verlof kan aanvragen. Denk hierbij aan verhuizing,
huwelijk, overlijden etc. Hiervoor dient u contact op te nemen met de directie. U kunt een
verlofformulier verkrijgen bij de administratie of directie. Het is niet mogelijk om extra verlof
aan te vragen om op vakantie te gaan. Een uitzondering vormt de situatie waarbij extra
vakantieverlof verleend wordt op grond van de specifieke aard van het beroep van een van
de ouders/verzorgers. U dient hiervoor een werkgeversverklaring te overhandigen. De
volledige regelgeving van de leerplichtwet ligt in het Kindcentrum ter inzage.
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Als u zonder toestemming uw kind thuishoudt of zonder bericht eerder op vakantie gaat, zijn
wij verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar. Het gevolg kan een boete zijn.

3.7.2 Maatregelen om schoolverzuim tegen te gaan (ziekteverzuimprotocol)
Als uw kind afwezig is of om andere redenen het onderwijs niet kan bezoeken, horen we dit
graag vóór de aanvang van de lessen. Het is mogelijk uw kind via de website af te melden.
Als een kind binnen een half uur na de 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 ziekteprotocol. Dit protocol is 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, bepaalt de leerplichtambtenaar de vervolgprocedure.
De volledige regelgeving van de Leerplichtwet en het ziekteprotocol ligt ter inzage in het
centrum.

3.7.3 Als uw kind ziek wordt in het Kindcentrum
Het kan voorkomen dat een kind gezond naar het Kindcentrum gaat en tijdens de uren
onderwijs ziek wordt of zich verwondt. In zo’n geval zal door het Kindcentrum contact
worden opgenomen met de ouders of met een door hen aangewezen persoon.
Een enkele keer komt het voor dat ouders of andere aangewezen personen niet te bereiken
zijn. Als deze situatie zich voordoet zal de leerkracht een zorgvuldige afweging maken of het
kind is gebaat met een “eenvoudige” pijnstiller en/of dat een arts geconsulteerd moet
worden. Hierbij worden de medische gegevens uit het aanmeldingsformulier (o.a. allergieën)
meegenomen.

3.8 Schorsing en verwijdering
Schorsing en verwijdering zijn zeer ingrijpende maatregelen om ernstig wangedrag bij te
sturen en vindt daarom bij grote uitzondering plaats. We gaan hier uiterst zorgvuldig mee
om. Vanzelfsprekend zullen wij u bij ongewenst gedrag zo spoedig mogelijk informeren en in
goed overleg met u trachten het gedrag te verbeteren. Het inschakelen van professionele
hulp kan een onderdeel zijn van ons advies.
Schorsing
Een leerling kan voor ten hoogste vijf aaneengesloten schooldagen door het College van
Bestuur worden geschorst. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk en met opgave van
redenen meegedeeld. Ouders kunnen bezwaar maken tegen de schorsing. Bij schorsing
langer dan een dag wordt de inspectie op de hoogte gesteld. Onder schorsing wordt
verstaan dat de toegang tot het Kindcentrum tijdelijk is ontzegd. Dit betekent dat de leerling
tijdelijk geen lessen mag volgen. Voordat de leerling terugkeert, worden vooraf afspraken
gemaakt om nieuwe problemen te voorkomen. Deze afspraken worden schriftelijk
vastgelegd.
Verwijdering
Definitieve verwijdering van een leerling gebeurt uitsluitend door het College van Bestuur na
overleg met de directie. De ouders worden daarvan schriftelijk met opgave van redenen op
de hoogte gebracht. Het College van Bestuur stelt de ouders in de gelegenheid om gehoord
te worden. Zowel de afdeling Leerplicht als de inspectie van het onderwijs worden in kennis
gesteld van de voorgenomen verwijdering. Het College van Bestuur heeft zorgplicht om
binnen tien weken een andere passende voorziening voor de leerling te vinden.

20

Schoolgids 2020-2021
Kindcentrum Het Krijt

Voor de volledigheid merken wij op dat niet slechts het gedrag van de leerling zelf, maar ook
het gedrag van de ouder(s) reden kan zijn een leerling van het Kindcentrum te verwijderen.
Het document “Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen” ligt in het Kindcentrum
ter inzage.

3.9 Naar het Voortgezet Onderwijs
We hebben goede contacten met de scholen voor Voortgezet Onderwijs waar onze
leerlingen naar toe gaan. De kinderen van groep 8 “draaien” bijvoorbeeld enkele malen per
jaar een middag mee op de Scholengemeenschap “Vincent van Gogh”. Ook bij de verwijzing
van de kinderen hebben we goede contacten met de ontvangende scholen middels een
gedegen overdracht.
Hoe vindt de verwijzing plaats?
Alle Kindcentra van CKC Drenthe gebruiken daartoe de zogenaamde “Plaatsingswijzer”.
Deze is aan aantal jaren geleden ingevoerd. Het idee achter de “Plaatsingswijzer” is om een
zo volledig mogelijk beeld van het kind te krijgen. Dit totaalbeeld gebruiken we om te komen
tot een verwijzingsadvies.
De “Plaatsingswijzer” bestaat uit diverse toetsen en wordt volledig gemaakt met observaties
door de leerkrachten. Dat laatste is een wezenlijk onderdeel van de “Plaatsingswijzer”,
In Kindcentrum Het Krijt kennen we jaarlijks twee grote toetsmomenten. In januari en in
mei/juni. Hiervoor gebruiken we het leerlingvolgsysteem dat bestaat uit toetsen die door het
CITO zijn uitgegeven. Bij ouders is vaak de CITO-eindtoets bekend. CITO geeft echter veel
meer toetsen uit en deze gebruiken we om de vorderingen bij te houden. In groep 8
gebruiken we als eindtoets ‘De Ieptoets’. De kinderen van groep 8 scoorden het afgelopen
jaar volgens de landelijke norm.
De “Plaatsingswijzer” maakt gebruik van de in januari en mei/juni af te nemen toetsen in de
groepen 6 tot en met 8. Het gaat hierbij om de toetsen voor technisch lezen, begrijpend
lezen, rekenen en spelling. Dat betekent dus dat er gedurende drie jaren een overzicht komt
van de prestaties van uw kind. Naast deze toetsen zijn de observaties en de meningen van
de leerkrachten erg belangrijk. In groep 8 wordt, naast de vakken die gaan over kennis, ook
nog een vragenlijst afgenomen om andere vaardigheden te onderzoeken (motivatie,
doorzettingsvermogen, samenwerkingsvermogen enz.)
De Plaatsingswijzer geeft de leerkracht een goed totaalbeeld van de kinderen.
Deze plaatsingswijzer wordt op twee momenten met de ouders besproken:
Eind groep 7 voor de eerste keer. In dit gesprek wordt een indicatie gegeven van de
mogelijkheden van het kind richting Voortgezet Onderwijs.
In groep 8 komt het definitieve verwijzingsgesprek. Dan ligt de volledig ingevulde
plaatsingswijzer op tafel. Deze dient als richtlijn.

3.10 Samenwerking
3.10.1 Samenwerking met anderen scholen
De samenwerking met IKC “Het Sterrenschip”
De samenwerking met IKC “Het Sterrenschip” omvat onder andere het gezamenlijk gebruik
maken van het plein en de sportzaal. Daarnaast hebben de directies regelmatig overleg
over allerlei praktische zaken en de leerkrachten van de twee centra hebben geregeld
informeel contact.
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De samenwerking met de andere basisscholen of Kindcentra in Kloosterveen
De scholen of Kindcentra in de wijk Kloosterveen hebben gezamenlijke afspraken gemaakt
over een aantal zaken die vooral op organisatorisch vlak liggen. Eén van de belangrijkste
afspraken die is gemaakt, gaat over het aannamebeleid gedurende het schooljaar.
Het komt voor dat kinderen die al op een van de scholen of centra zijn geplaatst, worden
aangemeld op een van de andere scholen of Kindcentra. Gezien de verschillende
onderwijsconcepten van de Kindcentra en het gegeven dat kinderen niet allemaal op
dezelfde manier leren is dat begrijpelijk. Het is echter niet mogelijk dat kinderen gedurende
een lopend schooljaar worden overgeplaatst naar een andere school of Kindcentra in onze
wijk.
Wanneer ouders besluiten van school of Kindcentrum te willen veranderen voor hun
kind(-eren), verwachten wij dat ouders dit minimaal zes weken voor het einde van het
schooljaar doorgeven. In eerste instantie wordt dit gemeld aan de directie van de school of
het Kindcentrum die de kinderen tot dan toe bezoeken.
Vervolgens wordt er contact opgenomen met de directie van een van de andere scholen of
Kindcentra, waarna deze in de daaropvolgende aanmeldingsprocedure kan beslissen of het
kind geplaatst kan worden.
Toelating vindt altijd plaats aan het begin van een schooljaar. Alleen in uitzonderlijke
gevallen kan hiervan af geweken worden. Deze regeling is mede tot stand gekomen in
overleg met de Medezeggenschapsraden van de betrokken scholen en Kindcentra.

3.10.2 De samenwerking met de buurt
In het gebruikersoverleg van de ‘Kloosterveste’ zitten alle partners die gebruik maken van de
Multifunctionele Accommodatie. Drie keer per jaar worden de gebruikers uitgenodigd om te
overleggen.

3.10.3 De samenwerking met de kerk
De Protestantse gemeente maakt gebruik van de vergaderruimte en kerkruimte in de MFA.
De kerk houdt haar diensten in de grote zaal in de Kloosterveste.
Jaarlijks organiseren de onderwijsafdeling van Kindcentrum Het Krijt en de kerk een
gezamenlijke kerkdienst, de schoolkerkdienst, waar kinderen, ouders en leerkrachten van
‘Kindcentrum Het Krijt’ samen komen. Voorafgaand aan deze dienst hebben we op school
een zogenaamde identiteitsweek rondom het thema van de schoolkerkdienst.

3.11 De GGD voor leerlingen in het basisonderwijs
De GGD jeugdgezondheidzorg, onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin, biedt
Kindcentra verschillende diensten aan voor de leerlingen, ouders en medewerkers van de
school. Deze diensten zijn de screenings, spreekuren, het zorgteam, logopedie en
vaccinaties.
Screenings in groep 2 en 7
Alle leerlingen in groep 2 en 7 worden schriftelijk uitgenodigd voor een screening door de
assistente Jeugd Gezondheidszorg. Voordat deze screening plaatsvindt ontvangen de
ouders een uitnodiging. Bij de uitnodiging ontvangen zij verdere informatie en een vragenlijst.
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 intern begeleider kan, in overleg met de ouders, een kind
aanmelden voor het spreekuur. De spreekuren zijn in het Kindcentrum of in de buurt.
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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.
Wie houdt het spreekuur?
De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige houden spreekuren in de Kindcentra of in de buurt
van de Kindcentra. Alle leerlingen en ook ouders kunnen een afspraak maken. Mentoren en
leerlingbegeleiders kunnen ook een leerling aanmelden voor het spreekuur, maar alleen als
de ouders daarvoor toestemming hebben gegeven.
Het zorgteam
In de meeste Kindcentra werken professionals samen, zoals de intern begeleider, jeugdarts
en jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werk. Zij ondersteunen Kindcentra,
leerlingen en ouders bij gezond opgroeien.
Afspraak maken
Een afspraak maken voor het spreekuur kan via onderstaand telefoonnummer of emailadres.
Vermeld in de e-mail altijd de naam, de geboortedatum en de school van de leerling.
0592-306317 (ma-vr 8.00 – 13.00 uur) jgz@ggddrenthe.nl
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.

3.12 Logopedie
Enkele keren per jaar komt de logopediste in ons Kindcentrum om de 5-jarige kinderen te
screenen op o.a. hun spraakvermogen. Daarnaast bekijkt zij de algemene taalontwikkeling
van deze kleuters. Ook onderzoekt zij de nieuwe leerlingen en de kinderen die al op een
controlelijst staan. De leerlingen van de andere groepen onderzoekt zij op verzoek van ons
en/of de ouders. De logopediste let op de uitspraak van de kinderen, hun taalgebruik, het
gebruik van de stem, de ademhaling, het gehoor en hun mondgedrag. Zij rapporteert haar
bevindingen aan ons en zij brengt u op de hoogte van het onderzoek als dat nodig is. Soms
geeft zij een aantal spraakoefeningen aan u mee die u thuis met uw kind kunt doen.
Wanneer daar een goede reden voor is, verwijst zij u naar een logopedist die uw kind
uitgebreide hulp kan geven bij de taal- en spraakontwikkeling. In dit geval zijn de kosten voor
uw ziektekostenverzekering.
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Wij berichten u niet van tevoren wanneer de logopediste komt. Wanneer daar aanleiding
voor is, krijgt u een uitnodiging van ons om de bevindingen van de logopediste door te
spreken.

3.13 Buurtteams
Soms zit je met een vraag waar jezelf niet uitkomt. Dan is het fijn om te weten dat het
buurtteam van Vaart Welzijn klaar staat. U kunt bij het buurtteam terecht met vragen over
bijvoorbeeld: gezondheid, financiën of opvoeding. U kunt rechtstreeks telefonisch contact
opnemen met Vaart welzijn via telefoonnummer 088 - 030 51 60 of met het team Jeugd van
de gemeente Assen.
Vaart Welzijn werkt in buurtteams. De buurtteams zijn zichtbaar aanwezig in de wijk. Zo’n
buurtteam bestaat uit mensen met verschillende functies en achtergronden, die als één team
samenwerken. Zo kunnen ze met veel verschillende initiatieven en problemen uit de voeten
en zijn er korte lijnen. Ouders hebben zo via het buurtteam te maken met één vast
aanspreekpunt passend bij de vraag, bijvoorbeeld maatschappelijk werk. De
schoolmaatschappelijk werkers zijn er voor gezinnen waarvan een kind basisonderwijs volgt.
Ouders kunnen in verschillende gevallen een beroep doen op een schoolmaatschappelijk
werker:
o
o
o

wanneer zij vragen hebben over opgroeien en opvoeding.
als er problemen zijn; thuis of in het Kindcentrum.
indien ze niet weten bij welke instantie ze terecht kunnen met een bepaalde vraag.

U kunt een schoolmaatschappelijk werker zien als iemand die een tijdje met u meeloopt. Hij
of zij is uw steuntje in de rug en zet zich in om samen met u de juiste hulp te vinden.
Vaart Welzijn, Kloosterveen MFA Kloosterveste
Rondgang 5, Assen
Spreekuren: elke woensdag van 13.30 - 15.00 uur, samen met de wijkagent
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4.

Het onderwijs op Kindcentrum Het Krijt

4.1 Wat leren kinderen
Het jonge kind, de groepen 1 en 2
De kleuters krijgen op onze school alle gelegenheid om zich op een natuurlijke manier te
ontwikkelen. Het lesmateriaal is modern en van een goede kwaliteit; het is uitnodigend en
het stimuleert hen om ermee te spelen. Al spelende leren de kleuters een aantal
vaardigheden die zij nodig hebben om goed voorbereid te zijn op onder andere het lees- en
rekenonderwijs, de wereldoriëntatie, de creatieve vakken en het schrijfonderwijs. Veel tijd
wordt besteed aan de taalontwikkeling van kleuters. Taal vormt de basis van het
leesonderwijs, maar ook voor de ontwikkeling van het rekenen is de taalontwikkeling van
grote betekenis.
De leerkrachten sluiten aan bij de leesontwikkeling die bij veel kinderen in de groepen 1 en 2
al ontstaat. In groep 3 wordt er structureel met een leesmethode gewerkt. Zoals hierboven
net beschreven is, krijgen de kleuters wel de gelegenheid om leesoefeningen en -spelletjes
te doen. In de lees/schrijfhoek van de kleuters wordt al veel aandacht besteed aan het
aanvankelijk leesonderwijs. Elke week worden er, samen met de kinderen, bij de bibliotheek
nieuwe boeken gehaald. Hieruit wordt voorgelezen en de kinderen kunnen er ook zelf
inkijken. Met name de kleuters in groep 2 krijgen alle kans om spelenderwijs woorden en
letters te maken. Jongste kleuters die zelf om meer lees- en schrijfactiviteiten vragen, krijgen
door de leerkracht passende spelletjes aangeboden. Oudste kleuters die zelf om meer leesen schrijfactiviteiten vragen kunnen spelenderwijs instappen in het leesprogramma dat aan
het begin van groep 3 aangeboden wordt. Wanneer zij dan overgaan naar groep 3 kunnen zij
daar zelfstandiger verder werken.
In de groepen 1 en 2 leren kleuters wat een dag- en weekritme betekent. In de klas hangen
dagritmekaarten, waarop de kinderen kunnen zien welke activiteiten er die dag op
het programma staan. Zij leren hun taken met behulp van het planbord op een speelse
manier te plannen.

Voor kleuters is het vaak nog erg moeilijk om even op iets te moeten wachten. Om ze dit te
leren werken wij met ‘stip’. De “rode stip” geeft aan wanneer de leerlingen de leerkrachten
even iets niet kunnen vragen. Dit wordt “uitgestelde aandacht” genoemd. Tijdens de “groene
stip” loopt de leerkracht een vaste ronde door de groep. Zo geeft de leerkracht aandacht aan
alle kinderen. Door een vaste ronde te lopen, maakt de leerkracht zichzelf voorspelbaar voor
de leerlingen.
De lessen zijn gekoppeld aan thema’s, zoals bijvoorbeeld de jaargetijden en feesten.
Wanneer blijkt dat een bepaald thema erg leeft onder de kinderen, wordt dat aangegrepen
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om er een aantal weken over te gaan werken. Dit zijn altijd thema’s die passen bij de
belevingswereld van het jonge kind.
Vanaf groep 3
Het leesonderwijs begint in principe in groep 3. Zoals hierboven net beschreven is, krijgen de
kinderen in groep 2 wel de gelegenheid om leesoefeningen en -spelletjes te doen. Ook in de
lees-/letterhoek van de kleuters wordt al veel aandacht besteed aan het aanvankelijk
leesonderwijs. In elk kleuterlokaal is een aparte hoek ingericht, waar de kinderen op een
gezellige manier in aanraking komen met boeken. Wij gebruiken de nieuwe versie van de
leesmethode (2015) “Veilig leren lezen”.
Tip: voor kinderen is het een grote stimulans om regelmatig voorgelezen te worden.
In groep 4 besteden wij veel aandacht aan de vervolmaking van het technisch lezen.
Regelmatig toetsen wij de kinderen op hun leesvaardigheid en zij krijgen hulp wanneer de
snelheid en de kwaliteit van het lezen achterblijft bij de rest van de groep.
Vanaf groep 5 verschuift de aandacht van de technische leesbekwaamheid van de leerlingen
naar de inhoudelijke kant. Begrijpend lezen neemt dan een belangrijke plaats in. Wij blijven
alle leerlingen, dus ook die in de hoogste groepen echter wel toetsen op hun leesvaardigheid
en leestempo.
Vanaf groep 6 maken de kinderen ieder jaar een werkstuk. In groep 7 en groep 8 maken de
kinderen ook minimaal één boekverslag. Voor het maken van een verslag is een goede basis
van het leesonderwijs van essentieel belang, want de kinderen
moeten immers zelf de boeken uitzoeken, de informatie inwinnen
en deze verwerken in een werkstuk.
Voor wereldoriëntatie zoals :geschiedenis, aardrijkskunde, biologie
en techniek gebruiken we de methode Vier keer Wijzer.
Met het rekenonderwijs starten wij in groep 3 volgens de methode ‘De Wereld in Getallen”.
Deze “realistische” rekenmethode is ontwikkeld volgens de modernste opvattingen over het
rekenonderwijs. De kinderen leren rekenen vanuit de realiteit en zodoende is hetgeen zij
leren op school vaak direct toepasbaar en/of toepasbaar in de dagelijkse praktijk.
De kinderen in de groepen 1 en 2 werken met voorbereidende rekenoefeningen die wij op
een speelse manier laten verwerken. De uitleg is klassikaal en de verwerking van de lesstof
in principe ook. Als echter blijkt dat er kinderen zijn die de rekensommen te moeilijk of te
gemakkelijk vinden, dan passen wij de rekenopdrachten aan bij de individuele capaciteiten
van de kinderen. ‘De Wereld in Getallen” biedt ons hiervoor voldoende mogelijkheden.
Rekenen vormt voor alle kinderen een belangrijk lesonderdeel. Dagelijks zijn ze bezig met
realistische rekensommen die in onze rekenmethode worden aangeboden.
De leerlingen in de hoogste groepen leren ook te werken met een rekenmachine die zij van
de school krijgen, voor de kinderen die een extra uitdaging nodig hebben gebruiken wij o.a.
de werkbladen van ‘Kien’.
Wij gebruiken de onderstaande methoden:
• Taal en spelling:
• Rekenen:
• Lezen:
• Voortgezet Technisch lezen:
• Begrijpend lezen:
• Schrijven:
• Levensbeschouwing:

Taal op Maat
De Wereld in Getallen
Veilig leren lezen (nieuwe versie)
Estafette
Lezen in beeld en Nieuwsbegrip
Pennenstreken
Trefwoord
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•
•
•
•
•
•
•

Aardrijkskunde: ‘
Geschiedenis:
Creativiteit en muziek:
Verkeer:
Engels:
Natuuronderwijs:
Sociale Vorming:

Vier keer Wijzer
Vier keer Wijzer
Moet je doen
Klaar over
Join In
Vier keer Wijzer
Kiva

Engels
Uit onderzoek is gebleken dat je een tweede taal het beste kunt leren door onderdompeling
in de taal. Daarom kiezen wij er als school voor om alleen maar Engels te spreken tijdens de
lessen/activiteiten Engels. Vertaling speelt dus op geen enkele manier een rol vanuit de
leerkracht. Hiervoor is wel een bepaald taalniveau van de leerkracht vereist. De afgelopen
schooljaren hebben alle leerkrachten van KC Het Krijt de Classroom English Course bij Carly
Klein gevolgd. Met als voornaamste doel om de taalvaardigheid van de leerkrachten te
vergroten.
In de gangen wordt Engels ook zichtbaar gemaakt in de vorm van posters en woorden e.d.
Dit is niet alleen voor de kinderen leuk en leerzaam, maar geeft ook de ouders informatie
over hoe belangrijk Engels in onze school is.
Bewegingsonderwijs
De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs. Beide
lessen worden gegeven door een vakleerkracht. De vakleerkracht volgt en stimuleert de
motorische ontwikkeling van de leerlingen. Ook geeft hij MRT: motorische remedial training
aan kinderen die dat nodig hebben.
Voor de groepen 1 en 2 staat dagelijks 2 uur bewegingsonderwijs op het programma.
Hieronder valt ook het buiten spelen. De gym- en spelessen worden bij de kleuters door de
groepsleerkracht zelf gegeven.
Burgerschap en integratie
Scholen en Kindcentra in het primair en voortgezet onderwijs zijn verplicht om in hun
onderwijs aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie, om jonge
mensen voor te bereiden op deelname aan een pluriforme samenleving. Burgermanschap is
niet een apart vak, maar een manier van lesgeven, waarbij leerlingen uitgedaagd worden na
te denken over hun rol als burger in de Nederlandse samenleving. Ook als kleine burger is
het belangrijk om deel uit te maken van de gemeenschap en om daar actief een bijdrage aan
te leveren. Het hoort bij de identiteitsontwikkeling.
Kindcentrum Het Krijt besteedt op een vakoverstijgende manier aandacht aan burgerschap.
Dat betekent dat dit onderdeel bij diverse vakgebieden aan de orde komt.
Hieronder een opsomming van vakgebieden waarbij burgerschap naar voren komt:
• De Godsdienstmethode “Trefwoord” behandelt de manier van geloven en de
vieringen van de feestdagen van de verschillende religies. Kinderen begrijpen het
belang van die feestdagen en kunnen daarmee omgaan.
• Het geschiedenisonderdeel van ‘Vier keer Wijzer’ behandelt de ontwikkeling van
Nederland. Er wordt echter ook een link gelegd met landen die een andere industriële
ontwikkeling meemaken. De democratie en het bijbehorende staatsbestel komen
hierbij aan de orde.
• ‘Vier keer wijzer’ behandelt allerlei maatschappelijke onderdelen.
Burgerschapsvorming is geïntegreerd in de manier van werken.
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4.2 Didactisch handelen
Werken met STIP
Het vergt een goede klassenorganisatie om alle kinderen in de groep optimaal tot hun recht
te laten komen.
Wij beschouwen het als vanzelfsprekend, dat alle kinderen betekenisvol bezig zijn, dat de
vragen van de kinderen beantwoord kunnen worden en dat de leerkracht tijd heeft om
individuele hulp te bieden waar dat nodig is. Bovendien vinden wij dat de rust in de klas
gewaarborgd moet zijn. Hiervoor maken wij onder meer gebruik van het geven van feedback.
Dit houdt in, dat wij kinderen op een positieve manier leren naar hun eigen handelen en
manier van reageren te kijken.
Het ‘werken met STIP’ is een vorm van klassenorganisatie
die ons veel mogelijkheden geeft om kinderen zelfstandig
te laten werken volgens een planning. Spelenderwijs
beginnen we daar al mee in groep 1/2 en dat gaat door tot
in groep 8.Aan het einde van elke les vindt er een
evaluatie moment plaats waarin met elkaar besproken
wordt hoe er gewerkt is. Bij de evaluatie ligt de nadruk op
gezamenlijke verantwoordelijkheid en het zelf oplossen
van (leer-)vragen.
Dagelijks zijn er tijdens de lessen 3 instructiemomenten.
Klassikale instructie, verlengde instructie en extra
instructie. Tijdens de hulprondes die wij volgens een vast
patroon lopen, krijgen alle kinderen gedurende korte tijd
aandacht. De kinderen kunnen door middel van de ‘stip’
die op hun tafel ligt, aangeven of zij hulp nodig hebben of
door kunnen werken.
Een rode stip
Een groene stip

=
=

ik heb hulp nodig
ik kan doorwerken

De onderwijsassistent en/of stagiaire heeft een duidelijke taak binnen het werken met STIP.
Hij/zij loopt vaste ronden, signaleert problemen en geeft kinderen met vragen hulp. De
leerkracht geeft ondertussen instructie op maat.
Op Kindcentrum Het Krijt staat niemand stil. De kinderen wachten zo min mogelijk op hulp,
zij zoeken zelf naar een oplossing of schakelen even over naar een andere taak.
De instructie kan voor ieder kind anders zijn: instructie op maat. Zo helpen wij de kinderen
om elke leervraag zelf met succes te beantwoorden.
De kinderen die ons Kindcentrum na groep 8 verlaten laten zien dat ze hun eigen
mogelijkheden ontdekt hebben. Ze weten waar ze staan en wat ze nodig hebben om te
leren. Zij zoeken zelf naar oplossingen en vragen begeleiding als zij dat nodig hebben. Met
behulp van de agenda en de weektaak plannen ze hun voorgeschreven kernprogramma en
maken daarbij ook eigen keuzes uit de aangeboden leermogelijkheden.
Stip in groep 1 en 2:
een rode stip = de leerkracht helpt kind(eren), je mag even niet bij de leerkracht komen
een groene stip = de leerkracht loopt een vaste ronde en komt bij iedereen langs
een witte stip = de leerkracht is voor zichzelf bezig, je mag even niet bij de leerkracht komen
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4.3 Instructie en andere werkvormen
Uitleg geven is een van de kerntaken van een leerkracht.
Een goede instructie vormt de basis van goed onderwijs. Zorgen voor een goede instructie
vraagt veel van de leerkracht, zowel bij de groepsinstructie als bij de instructie in een
subgroep. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in kwaliteit en kwantiteit van de
instructie. De instructie is kwalitatief goed als een leerkracht uitdrukkelijk voordoet, uitlegt,
verbeterende feedback geeft en de leerling begeleid laat oefenen.
Er zijn diverse vormen van instructie:
De klassikale instructie
Hier krijgen alle leerlingen op hetzelfde moment dezelfde instructie van de leerkracht over de
leerstof, een te maken opdracht of een oplossingsmethode.
De interactieve gedifferentieerde directe instructie (igdi)
Dit is een gerichte klassikale instructie, waarbij de kinderen actief meedoen (interactief). De
instructie wordt op verschillende leerniveaus aangeboden (gedifferentieerd) en er wordt
directe uitleg gegeven, zonder omwegen en zonder tijdverlies.
Andere werkvormen:
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.

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 de kinderen positieve
leerervaringen opdoen en waardering ontvangen voor hun werk en voor de behaalde
resultaten. We 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 aangepast individuele leerweg worden aangeboden.

4.4 Het pedagogisch klimaat
Vanaf het moment dat uw kind onze leerling wordt, tot het moment dat het kind van school
afgaat, volgen wij hem/haar zo goed mogelijk. Voor jonge kinderen geldt een grillig
ontwikkelingspatroon. Soms staan ze een poosje stil en lijkt er nauwelijks sprake van
ontwikkeling en ineens…. kan hij/zij in korte tijd veel geleerd hebben! Ook al lijkt het zo dat
uw kind alleen maar speelt, elke handeling is van nature gebaseerd op een gezonde
nieuwsgierigheid en daarmee op ontwikkeling.
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In een enkel geval heeft een kind een extra zetje nodig om die leervoorwaarden op te doen
om in groep 3 goed verder te kunnen.
Op Kindcentrum Het Krijt vinden we het belangrijk dat een kind zich op allerlei terreinen kan
ontwikkelen. Wij streven naar een stabiele leeromgeving waarin alle ruimte is om te
ontdekken en te leren. Wij stimuleren de kinderen tot zelfreflectie en probleemoplossend
denken in plaats van een afwachtende houding. Elkaar helpen en eigen verantwoordelijkheid
staan centraal in ons onderwijs.
4.4.1 Kiva
Kindcentrum Het Krijt heeft gekozen voor een antipestprogramma
“Kiva de Sociaal Emotionele vorming van kinderen. Veiligheid en
welbevinden zijn de onderwerpen waaraan we gaan werken. Het
programma Kiva is een landelijk goedgekeurd programma om
pestgedrag te bestrijden. Jaarlijks vullen de kinderen van de
bovenbouw vragenlijsten in over het wel en wee op school. Zo
proberen we zicht te krijgen op zaken die de veiligheid in gevaar
brengen. Er wordt gewerkt aan gedragsregels, die nodig zijn in de
groep en op het plein.
4.4.2 Leerlingenraad
Vanaf groep 5 neemt uit iedere groep een leerling deel aan de leerlingenraad. De kinderen
van deze groepen kiezen vanuit hun midden één leerling. Betrokken leerling
vertegenwoordigt de groep in de leerlingenraad. De leerlingenraad behandelt allerlei zaken
van het Kindcentrum. Dat kan gaan over bijvoorbeeld: het plein, de kleedkamers van de
sporthal enz. Eens in de 6 weken vergadert de leerlingenraad onder leiding van de adjunctdirecteur.
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4.5 Opbrengsten van ons onderwijs
De resultaten van de kinderen registreren wij nauwkeurig. De kinderen krijgen twee keer per
jaar een rapport mee. De relevante gegevens over uw kind zijn voor u bij ons beschikbaar.
Twee keer per jaar nodigen wij u uit voor een zogenaamd 10-minuten-gesprek. Tijdens dit
gesprek bespreken wij de voortgang van uw kind. Aan het einde van het schooljaar kan
gebruik worden gemaakt van ‘facultatieve 10 minutengesprekken’. Deze gesprekken worden
niet centraal gepland. U maakt zelf een afspraak met de leerkracht of u wordt benaderd door
de leerkracht voor een gesprek.
We willen de drempel laag houden en dat betekent dat u altijd kan vragen om een gesprek
met de leerkracht van uw kind.
Wij houden u jaarlijks op de hoogte m.b.t. de verwijzing van onze groep 8 leerlingen. De
ouders van deze kinderen worden vroegtijdig in kennis gesteld over de mogelijkheden die
het Voortgezet Onderwijs te bieden heeft.
De algemene resultaten willen wij elk jaar in de schoolgids vermelden, uiteraard zonder de
namen van de kinderen te noemen: Onze groep 8 leerlingen gaan naar het Vincent van
Gogh College, het Nassau College, het
College, of het AOC Terra. In onderstaand schema kunt u zien in welke richtingen zij
geplaatst zijn in de afgelopen jaren.
Gegevens Schoolverlaters Voortgezet Onderwijs - Het Krijt
Aantal
leerlingen
’16-‘17
0
0

Aantal
leerlingen
’17-‘18
1
2

Aantal
Aantal
leerlingen ‘18- leerlingen ’19‘19
20
0
0
0%
3
6
14 %

0

0

3

0

0%

3

4

5

5

12%

3
6
7

0
4
11

0
5
6

2
5
4

5%
12%
9%

18
10

11
9

11
6

13
7

31 %
17 %

Richting voortgezet
onderwijs
Pro (Praktijkonderwijs)
Bb (Basisberoepsgericht
onderwijs) met LWOO
Bb (Basisberoepsgericht
onderwijs)
Kb (Kaderberoepsgericht
onderwijs)
GL (Gemengde leerweg)
Mavo-Havo
TL (Theoretische
Leerweg)
Havo
Vwo (Atheneum of
Gymnasium )

Omdat we met de plaatsingswijzer werken, kunnen we al in groep 7 een verwachting
uitspreken over de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het afgelopen schooljaar zijn de
verwijzingen van de kinderen uit groep 8 volgens de verwachting verlopen. De resultaten van
de IEP-toets lagen precies op het landelijk gemiddelde.

4.6 Bijzondere activiteiten
Op Het Krijt krijgen de kinderen en de ouders met enkele bijzondere festiviteiten te maken. In
de jaarkalender kunt u deze vinden. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen het gevoel
hebben dat Kindcentrum het Krijt meer is dan een instituut dat aan kennisoverdracht doet.
De ‘Krijtshows’ die wij regelmatig organiseren, verschaffen u vaak een goed beeld van wat
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de kinderen op het gebied van expressie en creativiteit kunnen. Elke groep verzorgt een
eigen ‘Krijtshow’. U bent van harte welkom om deze show bij te wonen.
De lampionnententoonstelling en het Zomerfeest zijn voorbeelden van bijzondere activiteiten.
De excursies die wij houden staan in het teken van het opdoen van ervaringen in de natuur,
cultuur en educatie. De kinderboerderij in het Asser-bos wordt door veel groepen bezocht.
Daarnaast bezoeken vooral de oudere kinderen regelmatig theaterproducties en musea. We
werken samen met het ICO.

Kunsteducatie
Kunsteducatie is ‘spelen en bewegen’. Bij spel en beweging gaat het erom dat de leerlingen
de expressieve en communicatieve mogelijkheden van houding, beweging, mimiek, stem en
taal leren kennen en toepassen. In spel verbeelden ze gevoelens, ideeën, gebeurtenissen en
personages en verwerven ze vaardigheden als het spelen van rollen. Waar mogelijk worden
daarbij onderwerpen gebruikt die samenhangen met die uit andere leergebieden. Voorop
staat de bijdrage van kunstzinnige oriëntatie aan de ontwikkeling van leerlingen.
Op Kindcentrum Het Krijt doorlopen de leerlingen een aanbod van kunst educatieve vakken,
zoals :
1. Beeldende vorming
2. Muzikale vorming
3. Dans
4. Drama
5. Media educatie
6. Cultureel erfgoed
De creatieve lessen kunnen aanleiding geven tot het houden van tentoonstellingen voor
medeleerlingen en andere belangstellenden, maar ook het geven van presentaties behoort
tot de mogelijkheden.
Indien mogelijk wordt gebruik gemaakt van de deskundigheid en inbreng van ouders en
wordt er samenwerking gezocht met professionele aanbieders van kunsteducatie.
Kortom er is een groot aanbod van kunst educatieve activiteiten op Kindcentrum Het Krijt.
We verwachten dat de leerlingen hierdoor hun talenten kunnen ontwikkelen en hieraan
plezier zullen beleven.
Creativiteit
Wij vinden het belangrijk om de creativiteit van de kinderen te stimuleren. Vanuit die
gedachte maken wij gebruik van de lesmethode ‘Moet je doen’, die speciaal voor de
handvaardigheid lessen, de muzieklessen, de dramatische expressie en het tekenonderwijs
is ontwikkeld.
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Muzikale vorming
Tijdens de reguliere lessen worden ook muzieklessen aangeboden. En muziek kan deel
uitmaken van het programma kunsteducatie.
Door het aanbod van deze muzikale activiteiten verwachten we dat de leerlingen van
Kindcentrum Het Krijt hun muzikale talenten kunnen ontwikkelen en hieraan plezier zullen
beleven.
Sportdag
Eens per jaar houden wij onze sportdag op het
sportcomplex van de Asser atletiekvereniging AAC. De
organisatie hiervan is in handen van de vakleerkracht
bewegingsonderwijs, onze ouderraad, studenten van het
Drenthe College en van vrijwilligers van AAC. U krijgt
hierover uiteraard vroegtijdig informatie middels een brief.
Uiteraard vindt u ook deze informatie terug op onze
website www.cbshetkrijt.nl
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5. De zorg voor onze kinderen
Volgen van ontwikkeling

Van alle kinderen vanaf vier jaar volgen wij de ontwikkeling, 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 intern begeleider
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 kinderopvang 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 staan 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
genormeerde toetsen. In de groepen 1 en 2 volgen wij de ontwikkeling middels observaties
gekoppeld aan ons beredeneerd aanbod. Al deze gegevens leggen we vast in een dossier,
het zogenaamde leerlingvolgsysteem.

Sociale ontwikkeling

Het observatiemodel van de kinderopvang sluit aan op het leerlingvolgsysteem, waardoor er
een doorgaande lijn ontstaat. Bij de kleuters hanteren we het Ontwikkelingsvolgmodel. Een
observatiemodel dat aansluit bij de kleuters. Vervolgens hanteren we KIVA, de methode voor
sociaal emotionele vorming.

5.1 Algemeen
Bij binnenkomst van een leerling krijgen wij de eerste informatie via het inschrijfformulier en
het intakegesprek dat we met de ouders voeren. Als het kind naar een kinderdagverblijf of
peuterspeelplaats is geweest, ontvangen we van die organisaties ook informatie.
Vanaf het moment dat uw kind bij ons op het Kindcentrum is, volgen wij de ontwikkeling.
We proberen het onderwijs zoveel mogelijk aan te passen aan de onderwijsbehoefte
van het kind. Dit binnen de mogelijkheden die we binnen ons onderwijs hebben. We
hanteren hiervoor het model Handelings- en Opbrengstgericht werken. Het centrale
uitgangspunt hierbij is het denken en handelen vanuit onderwijsbehoeften. Een
onderwijsbehoefte is dat wat een leerling nodig heeft om het volgende doel te bereiken.
Het kijken naar kansen. Dit betekent dus proactief handelen. Het nauwkeurig bijhouden van
de gegevens van de kinderen doen we door te observeren en het intensief volgen van de
kinderen. Natuurlijk kijken we nog steeds kritisch naar onze opbrengsten en passen indien
nodig het aanbod aan. De opbrengsten worden minimaal vier keer per jaar met de MIB-er
besproken. De perioden 2 en 4 worden afgesloten met Cito-toetsen. De Cito-toetsen zijn
onafhankelijke, landelijk genormeerde toetsen. De resultaten van deze toetsen worden naast
de gegevens uit observaties, dagelijks werk en toetsen van de methoden gezet. Deze cyclus
sluit ook aan op de diensten en producten van externe deskundigen, zoals de
orthopedagogen van CKC Drenthe, jeugdarts en jeugdverpleegkundige en
schoolmaatschappelijk werker. Hiermee anticiperen we op het onderwijs binnen het kader
van passend onderwijs.
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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 MIB-er/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.

5.2 Onderwijsondersteuning in de groep
Alle leerkrachten toetsen en observeren dus regelmatig de vorderingen van de leerlingen.
Gegevens van de leerlingen worden in het digitale leerling-dossier bewaard.
Deze leerling gegevens worden, minimaal vier keer per jaar, besproken met de intern
begeleider. Ouders worden altijd op de hoogte gesteld wanneer er sprake is van zorgen over
het welbevinden, functioneren of over de resultaten van uw kind. U hebt recht op inzage en
kunt bij twijfels van uw kant altijd informeren bij de leerkracht. Als blijkt dat een leerling
uitvalt, krijgt deze binnen de groep verlengde instructie.
Ouders worden hierover altijd ingelicht. Soms blijft de zorg bestaan en is er meer advies
en/of onderzoek nodig. De MIB-er (Meerschoolse Interne Begeleider) kan in overleg met de
leerkracht en de ouders de hulp van een orthopedagoog inschakelen. Deze bespreking
noemen we een CLB (Consultatieve leerlingbespreking).
Bij zorgen over de thuissituatie zal de leerkracht dit met de ouders delen. De school heeft de
wettelijke verplichting melding te doen bij ‘ Veilig Thuis’ indien feitelijke signalen ook na
overleg aanwezig blijven.

5.3 Onderwijsondersteuning op het Kindcentrum
Onze Meerschools Intern Begeleider (MIB-er) coördineert binnen onze school de
leerlingenzorg. De MIB-er voert overleg met de leerkrachten, ouders en externe begeleiders.
Zorgleerlingen worden tussen de MIB-er en de leerkracht besproken. De MIB-er draagt ook
zorg voor het leerlingvolgsysteem (het systeem van regelmatig toetsen van alle leerlingen op
verschillende onderdelen) en het onderhouden van de orthotheek.

5.4 Leerlingen met een specifieke leerbehoefte
Niet al onze leerlingen volgen het reguliere onderwijsaanbod. Wanneer er sprake is van
bijvoorbeeld dyslexie, hoogbegaafdheid of een vertraagde ontwikkeling vinden er
aanpassingen in het leerstofaanbod plaats. Kinderen met (mogelijke) dyslexie of ernstige
leesproblemen krijgen naast extra leesbegeleiding ook een aangepast leerstofaanbod.
Dit is verweven in het dagelijkse aanbod. Als er aanwijzingen zijn dat een leerling dyslexie
heeft nemen ouders en school contact met elkaar op. Er bestaat een mogelijkheid om via de
zorgverzekering onderzoek en behandeling vergoed te krijgen. Bij stagnatie in ontwikkeling
op lees/spellinggebied neemt de school contact op met de ouders en worden de
vervolgstappen besproken. Op landelijk niveau is een protocol dyscalculie vastgesteld.
Leerlingen die boven de basisleerstof uitstijgen ontvangen extra stof of verdiepingsstof, dan
wel inzichtelijke (vraag)stukken. Met deze stof wordt het geleerde verder uitgediept en
toegepast. Naast extra of verdiepingsstof wordt op bepaalde momenten keuzewerk
aangeboden om de kinderen in de gelegenheid te stellen opdrachten op allerlei gebieden uit
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te voeren waarbij hun eigen interesses aangesproken worden. Denk hierbij aan het
samenstellen van boekverslagen, werkstukken etc. ( zie ook hoofdstuk 5.7)Soms wordt er
gekozen voor een verlengd leerjaar (doublure) of vindt er een versnelling plaats (eerder
overgaan naar een volgende groep). Een bijsturing van het onderwijsaanbod aan leerlingen
vindt altijd plaats in overleg tussen ouders, leerkrachten en intern begeleider.

5.5 Ondersteuning binnen CKC Drenthe
CKC-Drenthe bestaat uit 30 centra, waarvan één voor speciaal basisonderwijs,
‘De Boei’, is. Alle Kindcentra moeten zich inspannen om kinderen zo lang mogelijk in het
reguliere onderwijs te houden. Dit gebeurt via de bovengenoemde cyclus van het
Handelings- en Opbrengstgericht werken. Alle MIB’ers van CKC-centra treffen elkaar
ongeveer eens per maand. Zij delen hun kennis en ondersteunen elkaar met tips/adviezen
en volgen samen ontwikkelingen op leerlingondersteuningsniveau.

5.6 Ondersteuning van het Samenwerkingsverband
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 een vast
contactpersoon gekoppeld aan een Kindcentrum. Tussen deze persoon en de MIB-er vindt
regelmatig overleg plaats. Gezamenlijk kan worden besloten, in overleg met de ouders,
observatie of onderzoek uit te voeren. Dit is nodig meer zicht te krijgen op de
ondersteuningsbehoefte van het kind en de begeleiding van 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 de ouders gekeken naar mogelijkheden voor extra
ondersteuning in het speciaal basisonderwijs (SBO) o fhet speciaal onderwijs (SO). Ons
Kindcentrum is aangesloten bij het Samenwerkingsverband 22.01.Alle schoolbesturen voor
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 speciaal (basis) onderwijs moeten wij als Kindcentrum Het Krijt,
samen met u als ouders/verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de
Commissie van Toelaatbaarheid van het samenwerkingsverband. Meer informatie over het
aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring is te vinden op de website van het SWV :
www.passendonderwijs-po-22-01.nl

5.7 Meer- en hoogbegaafde kinderen
Wij hebben kinderen die meer werk aan kunnen. Deze kinderen krijgen in de groepen bij de
oefenstof extra opdrachten om hun vaardigheden nog wat meer te helpen ontwikkelen.
Immers binnen ons Kindcentrum staat het thema “Omgaan met verschillen” centraal.
Eén van die verschillen is hoogbegaafdheid of meerbegaafdheid. Van de meeste van deze
leerlingen is het niet onomstotelijk vastgesteld of zij meer- of hoogbegaafd zijn. Wij kunnen
deze kinderen niet op hun intelligentie toetsen, maar met behulp van een diagnose van
vaardigheden en het optreden van deze kinderen lukt het ons de deze kinderen te
herkennen. Bij sommige van deze kinderen gaan we zo ver dat we in overleg met de ouders
een beperking aanbrengen bij het oefenen van de standaard leerstof (compacten) en
daarvoor in de plaats andere opdrachten geven (verrijking). Dit gebeurt binnen de
klassenactiviteiten. Deze kinderen blijven daarbij onder begeleiding van de eigen
groepsleerkracht aan het werk. We hebben voor deze kinderen vanaf groep 5 een
zogenaamde Plusklas. Hier krijgen ze gedurende 1 uur per week extra uitdagingen op hun
niveau aangeboden. Dit gebeurt tijdens de reguliere lestijd.
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Kwadraat certificaat
KC Het Krijt draagt het kwadraatcertificaat.
Kindcentrum Het Krijt besteedt veel aandacht aan kinderen
met een ondersteuningsbehoefte. Een ondersteuningsbehoefte
kan ontstaan als kinderen niet goed meekomen in het reguliere
onderwijs. Echter we spreken ook van een
ondersteuningsbehoefte als kinderen veel meer aankunnen en
kans lopen zich te vervelen in het reguliere onderwijs
Kindcentrum Het Krijt mag zich een ‘Kwadraatschool’ noemen.
Dat houdt in dat er voor hoog- en meerbegaafde kinderen
extra mogelijkheden zijn om zich te ontwikkelen. Het onderwijs
voldoet aan de voorwaarden die behoren bij een
‘Kwadraatschool’.

5.8 Tweelingen
Tweelingen worden, indien mogelijk, in aparte groepen geplaatst i.v.m. de individuele
ontwikkeling van het kind. Onze visie is dat de ontwikkeling van de individuele kinderen op
deze manier beter tot ontplooiing kan komen. We gaan hierover altijd met de ouders in
gesprek om tot een oplossing op maat te komen.

5.9 Het onderwijskundig rapport
Indien een leerling Kindcentrum Het Krijt verlaat, stellen wij een onderwijskundig rapport op.
In dit rapport geven we weer waar het kind zich in de leerstof bevindt. Tevens geven we
informatie over gedrag en prestaties. Dit rapport wordt rechtstreeks opgestuurd naar de
nieuwe school of Kindcentrum. Ouders zijn vrij om het rapport in te zien. Voor inzage in het
leerlingvolgsysteem geldt dit ook. We willen u in dat geval vragen vooraf even een afspraak
te maken met de (M)IB-er zodat alles voor u klaarligt.
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6. Samenwerking met ouders
6.1 Het belang van de betrokkenheid van de ouders
De hulp van ouders voor het organiseren van tal van activiteiten in ons Kindcentrum is
onontbeerlijk. Zonder de hulp van de ouders zouden tal van activiteiten voor de kinderen niet
kunnen plaatsvinden. Voor u als ouder is het bovendien vaak leuk om te zien wat uw
kind(eren) doet en hoe hij/zij zich gedraagt. Elke groep heeft een klassenouder. Deze ouder
helpt mee bij het organiseren van praktische zaken voor de groep zoals organiseren van het
vervoer bij excursies, luizencontrole of extra hulp bij festiviteiten.

6.2 De informatievoorziening aan de ouders
6.2.1 Communicatie tussen het Kindcentrum en de ouders
Wij vinden het belangrijk dat wij regelmatig contact met ouders hebben. Op de
contactavonden en op het spreekuur heeft u de gelegenheid om met de leerkracht over uw
kind te spreken. Maar het kan ook zijn dat u algemene zaken die het onderwijs aangaan wilt
bespreken. Wij staan open voor uw mening en uw ideeën. Wij zien uw inbreng als
waardevolle informatie waar het Kindcentrum haar voordeel mee kan doen.
De deur staat voor u open wanneer u de leerkracht of directie onder vier ogen wilt spreken,
het liefst nadat u hiervoor met ons een afspraak heeft gemaakt, zodat wij ons kunnen
voorbereiden en tijd voor u kunnen vrijmaken. Ons uitgangspunt is dat openheid in het
belang is van het/de kind(eren), maar ook in het belang is van de ouders en de leerkrachten.
Voor de lessen is het voor de leerkrachten ‘spitsuur’, zodat het dan niet verstandig is om
belangrijke zaken met de juf of meester door te nemen. Als u de leerkracht na het einde van
de lessen wilt spreken is er vaak wel tijd. U kunt dan eventueel een tijdstip en datum voor
een gesprek afspreken. Wij noteren de inhoud van relevante gesprekken die wij met ouders
voeren in onze administratie en zullen u soms vragen een ouder gespreksformulier te
tekenen. Zo zijn alle afspraken ook voor de toekomst duidelijk.

6.2.2 Nieuws uit de groepen
We houden u via ons ouderportaal op de hoogte van alle wetenswaardigheden en van de
activiteiten die op Kindcentrum Het Krijt worden ondernomen. Daarnaast heeft elke groep
een groepsapp waarop de leerkracht nieuws vermeldt.

6.2.3. Informatieavonden en ‘omgekeerde tien minuten gesprekken’
Aan het begin van ieder schooljaar houden we voor de groepen 4 t/m 8 de zogenaamde
“omgekeerde tien minuten gesprekken”. In tegenstelling tot het gewone tien minuten gesprek
waarbij de leerkracht aangeeft en het gesprek leidt ligt in dit gesprek de bal bij u: Waar
moeten we rekening mee houden? Waar moeten we op letten? Wat zijn de bijzondere
eigenschappen en kwaliteiten van uw kind?
Voor de ouders van kinderen uit de groepen 1, 2 en 3 organiseren we een informatieavond.

6.3 De inzet van de ouders
Kindcentrum Het Krijt kan niet goed functioneren zonder een goede samenwerking met de
ouders. Wij stellen uw mening en betrokkenheid dan ook erg op prijs. Kindcentrum Het Krijt
streeft ernaar om een open, transparante organisatie te zijn. Dit streven wordt door de MR,
de inspectie en het Bestuur van Kindcentrum Het Krijt getoetst. Een goede communicatie is
daarbij een kernbegrip, vierjaarlijks houden wij een ouder tevredenheidsenquête.
Ook de Ouderraad is van wezenlijk belang voor ons Kindcentrum. Hier werken ouders en
teamleden samen om allerlei feesten en activiteiten te organiseren. Wij zijn erg blij dat er
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zoveel ouders actief willen mee werken en denken aan datgene wat ons bezighoudt. Mocht u
zich ook op willen geven voor de Medezeggenschapsraad of de Ouderraad, neem dan
contact op met de voorzitter.

6.4 De medezeggenschapsraad
De MR heeft vooral te maken met beleidszaken betreffende Kindcentrum Het Krijt. De
bevoegdheden van de MR zijn wettelijk geregeld. Zo mag de MR altijd gevraagd en
ongevraagd advies geven over zaken die het Kindcentrum aangaan. In het directiestatuut
staat dat de directeur het bestuur vertegenwoordigt. De directie woont – op uitnodiging van
de voorzitter van de MR – de vergadering bij als adviserend lid om toelichting te geven en de
MR namens het Bestuur te informeren.
Voor welke vragen kunt u terecht bij de MR?
Betreft het een inhoudelijke vraag?
Het betreffende MR-lid probeert de vraag zelf te beantwoorden of verwijst de ouder door
naar de betreffende partij, bijvoorbeeld de Verkeerscommissie of de Ouderraad.
Hierbij spreekt het MR-lid niet namens zichzelf, maar namens de MR. Indien gewenst legt
het MR-lid de vraag per e-mail voor aan de voorzitter van de MR, die binnengekomen punten
in het wekelijkse overleg met de Directie zal bespreken. De ouder ontvangt altijd een reactie
van de Directie of het betreffende MR lid
Betreft het een klacht?
De ouder gaat eerst met zijn/haar verhaal naar de leerkracht.
Heeft de ouder dit diverse malen geprobeerd, maar komt de ouder er niet uit of leiden de
gesprekken niet tot een passende oplossing, dan neemt de ouder contact op met de directie
Mocht het gewenste resultaat dan nog uitblijven of is de ouder het oneens met de reactie van
de directie, dan wendt de ouder zich tot de MR middels een e-mail of een brief. Vanwege de
privacywetgeving nemen we de namen van de leden niet meer op in deze schoolgids.
E-mail: MR.hetkrijt@ckcdrenthe.nl

6.5 De GMR
De GMR bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit alle medezeggenschapsraden van de
CKC scholen. De GMR heeft eenzelfde functie als een MR, maar dan op bovenschools
niveau.

6.6 De oudercommissie van de kinderopvang
Het komende schooljaar gaan we een oudercommissie vormen voor de kinderopvang. Dit
orgaan is te vergelijken met de medezeggenschapsraad voor het onderwijs. In de
oudercommissie van de kinderopvang hebben ouders van diverse groepen inspraak over de
gang van zaken in de kinderopvang. Namens de ouders geeft de OC een advies. Binnen
CKC Drenthe is er een centrale oudercommissie actief voor de kinderopvang. Deze
commissie overlegt met de Manager Kinderopvang van CKC Drenthe. Nieuwe ouders
kunnen zich aanmelden bij de directie van het Kindcentrum voor de oudercommissie of de
centrale oudercommissie.

6.6 De ouderraad
Binnen KC Het Krijt is een actieve ouderraad aanwezig om het team te ondersteunen met
het organiseren van diverse activiteiten op school. Om enkele activiteiten te noemen: het
Sinterklaasfeest, de Kerstviering, de sportdag, Avond 4 daagse en de schoolreizen.
De ouderraad bestaat uit een aantal ouders, aangevuld met twee leerkrachten. Vanuit de
ouderraad worden verschillende commissies samengesteld per activiteit. Deze commissies
bestaan uit minimaal twee leden van de ouderraad en een aantal leerkrachten.
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De commissies worden geholpen door ouders die zich hebben aangemeld. Heeft u vragen,
opmerkingen en/of suggesties, aarzelt u dan niet contact op te nemen met de ouderraad. Dit
kan via e-mail: OR.hetkrijt@ckcdrenthe.nl
Vanwege de privacywetgeving nemen we de namen van de leden niet meer op in deze
schoolgids. Informatie over en van ouderraad vindt u ook op de website van de school:
www.cbshetkrijt.nl/commissies

6.7 Verkeersouders
De verkeersouders zetten zich in voor een veilige verkeerssituatie rondom
de beide Kindcentra. Ook werken ze nauw samen met de ouderraad.
Samen met de leerkrachten schenken ze aandacht aan het verkeersgedrag
van de kinderen en hun kennis en vaardigheden over dit onderwerp. Ook
hebben ze een actieve rol bij de afname van het jaarlijks theoretisch en
praktisch Verkeersexamen in groep 7.
Er is een samenwerkingsverband met verschillende verkeersouders van
diverse scholen of Kindcentra, de gemeente en Veilig Verkeer Nederland.
Het Krijt draagt het “Drents Verkeersveiligheidslabel’.
(www.veiligbereikbaardrenthe.nl)
Om de drie jaar komt er een medewerker van het ‘Drents Verkeersveiligheidslabel” om te
onderzoeken of het centrum nog aan de eisen van dat label voldoet. In juni 2020 is het
centrum gelukkig opnieuw positief beoordeeld.
Veiligheid is één van onze kernwaarden. Wilt u samen met het centrum zorgen voor een
verkeersveilige situatie voor kinderen en ouders? Wilt u meewerken aan een klein aantal
projecten in het centrum dat de kinderen toerust om het verkeer in te gaan? Meld u dan aan
via het mailadres van de school: hetkrijt@ckcdrenthe.nl
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7.

Beleid

7.1 Lokaal beleid
Regelmatig is er overleg tussen de verschillende deelnemers van de Multifunctionele
accommodatie. Tijdens deze overlegmomenten komen diverse zaken aan de orde, variërend
van het gebruik van de ruimtes en het materiaal tot wat we samen met en voor elkaar
kunnen betekenen.

7.2 Sponsoring
Scholen of 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 de school of Kindcentrum haar onafhankelijkheid behoudt.

7.3 Privacy wetgeving
In ons kindcentrum gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze kinderen. De manier
waarop we dat doen is vastgelegd in het privacyreglement. Op de website van CKC Drenthe
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 het onderwijs en de kinderopvang. De meeste gegevens ontvangen wij van
ouders via het aanmeldformulier of gesprekken. Daarnaast leggen onze leerkrachten en
pedagogisch medewerkers gegevens van de kinderen vast. Deze gegevens gaan over de
groei en ontwikkeling van de kinderen. Het dossier kan extra informatie bevatten als kinderen
een bepaalde specifieke ondersteuning nodig hebben, zoals bijvoorbeeld: dyslexie.
In verband met de identiteit van ons Kindcentrum willen we graag de geloofsovertuiging
vastleggen, zodat wij daar, voor zover mogelijk, rekening mee kunnen houden. Het geven
van deze informatie is echter niet verplicht.
De leerlingengegevens worden, voor de onderwijsafdeling, opgeslagen een digitaal
leerlingenadministratie systeem. (Parnasyss). Dit is een beveiligd programma en alleen
toegankelijk voor de medewerkers als dat nodig is vanwege hun werk.
De gegevens van de kinderopvang kennen een apart systeem. Dat systeem is ook digitaal
en voor dit systeem gelden dezelfde regels als voor het systeem van de onderwijsafdeling.
Het systeem van de kinderopvang heet: Kidsadmin.
Tijdens de lessen maken we gebruik van digitale leermaterialen. De leverancier van deze
materialen moet daarvoor over enkele leerlingengegevens kunnen beschikken. Wij hebben
met deze leveranciers afspraken gemaakt over het gebruik van de gegevens. De gegevens
mogen alleen gebruikt worden als wij daar toestemming voor geven. Op die manier wordt
misbruik voorkomen.
Ouders hebben het recht om gegevens van en over hun kind in te zien. Als de gegevens niet
kloppen, zullen we de informatie corrigeren. Als de gegevens niet meer van belang zijn voor
het Kindcentrum, mag u vragen of de specifieke gegevens verwijderd kunnen worden. Mocht
u verder vragen hebben dan kunt u terecht bij de directeur van het centrum

7.4 Klachtenregeling
Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt. Er kunnen allerlei klachten op het Kindcentrum
voorkomen. We gaan ervan uit dat de ‘lichtere’ klachten zoveel mogelijk intern opgelost
worden. In eerste instantie is de groepsleerkracht de eerst aangewezen persoon om
eventuele klachten mee te bespreken. Wordt er geen oplossing gevonden, of betreft het
meer centrum gebonden klachten, dan kan men contact opnemen met de directie. Wij willen
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benadrukken dat klachten die geuit worden via mail of post alleen in behandeling worden
genomen als deze zijn ondertekend met naam en toenaam. Zo kunnen wij voor een ieder
naar alle zorgvuldigheid uw klacht in behandeling nemen. Uiteraard hopen wij dat u eerst
middels gesprekken een en ander probeert op te lossen.
Indien echter contact opnemen met de directie, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk
is, of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep
doen op de klachtenregeling van CKC Drenthe.
Volgens de klachtenregeling zullen ouders/verzorgers in de meeste gevallen met hun klacht
eerst terechtkomen bij de leerkracht. Daarna is de procedure – zo nodig - als volgt:
De contactpersoon van de school
De contactpersoon van onze school is:
mevr. S. Bakker - Veneklaas Slots
Telnr. (0592) 300974
De taken van de contactpersoon zijn:
o Eerste opvang binnen het Kindcentrum van de kla(a)g(st)er;
o Informatie geven over de mogelijk te volgen procedures binnen (informele klacht) en
buiten (formele klacht) het Kindcentrum;
o Het verkennen welke procedure naar de mening van de kla(a)g(st)er de meest
wenselijke is;
o Het stimuleren en initiëren van overleg en activiteiten door en met het team en de
medezeggenschapsraad van activiteiten in het kader van voorlichting over o.a. seksuele
intimidatie, huiselijk geweld en procedures bij het indienen van een klacht.
Zij zal naar het verhaal luisteren en samen met de ouders/verzorgers kijken naar wat er nu
gaat gebeuren. De contactpersoon gaat niet zelf aan de slag, maar verwijst
ouders/verzorgers door naar de:

Klachtencommissie CKC Drenthe
De uitgebreide klachtenprocedure ligt op Kindcentrum Het Krijt ter inzage. Ook is een
gedragscode voor personeelsleden en ouders verkrijgbaar.
Adressen:
CKC Drenthe
T.a.v. De voorzitter
Postbus 167
9400 AD Assen
klachtencommissie@ckcdrenthe.nl
Naast de eigen klachtencommissie zijn er de volgende commissie:
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
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7.5 Zorgplicht sociale veiligheid
Met ingang van 1 augustus 2015 geldt een zorgplicht van scholen en Kindcentra voor de
veiligheid van leerlingen op school. Bij veiligheid gaat het zowel om de sociale, psychische
en fysieke veiligheid van leerlingen.
Wij als Kindcentrum Het Krijt moeten voldoen aan een aantal verplichtingen:
a) dat een (anti-pest) beleid wordt gevoerd dat gericht is op de veiligheid van leerlingen;
b) dat de veiligheidsbeleving van leerlingen jaarlijks wordt gemonitord;
c) dat er een coördinator is die het beleid voor tegengaan van pesten coördineert en optreedt
als aanspreekpunt.
d) dat er regelmatig een risico inventarisatie plaatsvindt, waarbij gekeken wordt naar
veiligheid van het gebouw en de arbeidsomstandigheden. Dit resulteert in een plan van
aanpak.
e) dat we incidenten registreren. Twee soorten registratie zijn hierbij van belang. Een
registratie van grensoverschrijdend gedrag en een registratie van kleine ongelukjes.
De kinderopvang wordt jaarlijks gecontroleerd door de GGD, in opdracht van de gemeente.
Het takenpakket van controle door de GGD is breed. Naast de veiligheid in het gebouw kijkt
men ook naar hygiëne, de groepssamenstelling, of er voldoende geschoold personeel is, het
ziektebeleid en de vroegschoolse educatie.
In ons Kindcentrum is een aantal leerkrachten en pedagogsich medewerkers geschoold als
bedrijfshulpverlener. Twee keer per jaar oefenen we het ontruimingsplan.
Ook is er een veiligheidsplan opgesteld. Een werkgroep coördineert de afspraken rondom
Anti-Pesten. Met regelmaat staat een gedragsregel vanuit KIVA centraal. Het Krijt streeft
naar voorspelbaar en duidelijk en positief gedrag van de leerkrachten. Het Krijt wil het pesten
niet negeren, maar juist reageren om dit slechte gedrag direct ‘de kop in te drukken’.
Het monitoren van het gedrag
Het Kindcentrum heeft de wettelijke plicht om incidenten te registreren. Dit kan gaan om
ongelukjes, maar ook om afwijkend gedrag of fysiek geweld. Deze registraties houden we
centraal bij. Op die manier kan er op schoolniveau direct een overzicht verkregen worden.
Kiva heeft een eigen monitorfunctie, wat inhoudt dat leerlingen van groep 5 tot en met groep
8 tweemaal per jaar een vragenlijst invullen over hun welbevinden.

7.6 Eigendommenverzekering ten behoeve van leerlingen.
(Bericht van de besturenraad)
Via de besturenraad is voor het Christelijk onderwijs een verzekeringspakket ontwikkeld voor
de school. In het pakket is een verzekering opgenomen voor ongevallen tijdens de uren
onderwijs, activiteiten in schoolverband en het rechtstreeks gaan naar en komen van het
Kindcentrum. Er zijn echter voor u aan het verblijf van uw kind in het Kindcentrum nog
andere risico’s verbonden.
Eén van de risico’s is de mogelijkheid van materiële schade aan kleding en andere
eigendommen van uw kind. Hiervoor kunnen wij u een passende verzekering aanbieden.

Met deze verzekering is de volgende schade gedekt:
• Schade (waaronder diefstal) aan kleding en andere eigendommen van uw kind die
ontstaan is tijdens onderwijs en activiteiten van onderwijskundige strekking
gedurende de tijd dat uw kind onder toezicht staat van leerkrachten of hulpkrachten.
• Materiële schade die ontstaan is tijdens het rechtsreeks gaan en komen naar het
Kindcentrum of een andere door de directie aangegeven plaats. Het maximaal
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verzekerd bedrag is € 500,- voor schade aan kleding en eigendommen met
uitzondering van geld en geldswaardig papier en € 250,- voor schade aan rijwielen en
mobiele apparatuur. Voor alle schade geldt een eigen risico van € 25,- per
gebeurtenis.
De premie voor deze verzekering bedraagt inclusief alle kosten € 26,- per schooljaar.
Voor het afsluiten van deze verzekering gaat u naar:
Website
: www.leerlingenverzekering.nl
Inlogcode
: Ouders
Wachtwoord : Inloggen1
Na aanmelding kunt u de polis zelf printen.
Indien u vragen heeft over de leerlingenverzekering kunt u contact opnemen met de
helpdesk:
Telefoon: 072-7113402
Een eventuele schade moet zo spoedig mogelijk elektronisch of telefonisch worden gemeld:
e-mail: schade@leerlingenverzekering.nl
Telefoon: 072-7113402
Voor de polisvoorwaarden en de omschrijving van de dekking verwijzen we u naar de website.
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8. Praktische informatie
8.1 Trakteren
Als uw kind jarig is mag het natuurlijk trakteren op iets lekkers. Wij
geven de voorkeur aan een gezonde traktatie, maar wij
verplichten u daar niet toe. Jarige kinderen mogen in de pauze
met twee andere klasgenootjes langs de juffen en meesters.
In de kleutergroepen bent u welkom op de verjaardag van uw kind
om tijdens het zingen en trakteren foto’s te maken. Vanwege de
privacy wetgeving mag u alleen foto’s maken van uw eigen kind.
Wij willen graag van u weten of uw kind allergisch is voor
bepaalde stoffen, zodat wij daar rekening mee kunnen houden als
er getrakteerd wordt.
U kunt dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind. Het is fijn als
er voor uw kind ook wat lekkers is in de groep. Wij vragen u hier zelf zorg voor te dragen
i.v.m. specifieke allergieën. Natuurlijk hoort bij een verjaardag een feestje en dus worden de
uitnodigen gemaakt en verspreid. En dat laatste is voor de jarige prachtig, echter, niet alle
kinderen ontvangen een uitnodiging. Om teleurstelling te voorkomen verzoeken we u de
uitnodigingen niet uit te delen in de groep van uw kind.

8.2 De bibliotheek in ons Kindcentrum
We zijn er trots op dat we met behulp van ouders een volwaardige inpandige bibliotheek
hebben. Lezen is erg belangrijk voor de taalontwikkeling. We stimuleren dat op alle mogelijke
manieren. Dat we een bibliotheek hebben is uniek en een enorme meerwaarde voor onze
kinderen. Op vaste momenten kunnen kinderen boeken lenen. Kinderen lenen een boek om
te lezen in de klas en mogen ook lenen voor thuis.
Wilt u meehelpen in deze bibliotheek? Meldt u dan aan via hetkrijt@ckcdrenthe.nl.
Hulpouders zijn van harte welkom!
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8.3 Schoolverzekering voor de kinderen
Jaarlijks sluit het schoolbestuur een collectieve schoolverzekering af voor alle kinderen. Uw
kind is dan verzekerd bij ongevallen, die plaatsvinden tijdens de onderwijsuren, op weg van
en naar het Kindcentrum en tijdens excursies en schoolreizen.
Voor tandheelkundige zaken zijn de kinderen niet door ons verzekerd. Raadpleeg eerst uw
eigen ziektekostenpolis of uw verzekeraar.
Kindcentrum Het Krijt verwacht dat alle ouders een WA-verzekering hebben voor hun
kinderen, in het geval dat zij schade aanbrengen aan andermans eigendommen. Ook het
verlies of beschadiging van meegebrachte spullen komt voor eigen rekening. Het
Kindcentrum kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan of het zoek raken van
eigendommen.

8.4 Vrijwillige ouderbijdrage
De Ouderraad organiseert in samenwerking met het team voor de leerlingen van
Kindcentrum Het Krijt allerlei activiteiten, zoals: het Sinterklaasfeest, Kerst, afscheid groep 8,
zomerfeest, de schoolreis enz. Dit zijn activiteiten waarvoor het Kindcentrum geen
bekostiging ontvangt van de Rijksoverheid. De kosten van deze activiteiten worden betaald
uit de ouderbijdrage.
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt door de ouderraad elk jaar opnieuw
vastgesteld. Voor het schooljaar 2020-2021 betaalt u € 43,50 voor het eerste kind. Voor het
tweede kind wordt € 39,- in rekening gebracht en voor het derde en volgende kind betaalt u
€36-. Elke maand dat u uw kind(eren) later dan september 2018 naar Het Krijt laat gaan,
wordt uw bijdrage met 10% verminderd tot minimaal € 20,- Voor het schoolkamp in groep 8
betaalt u een eigen bijdrage van ongeveer 20 euro per kind om de extra kosten te dekken.
U ontvangt geen acceptgirokaart, maar een machtigingskaart. Nieuwe ouders ontvangen die
tegelijk met het inschrijfformulier. Indien u geen gebruik wilt maken van de machtigingskaart,
kunt u het bedrag zelf over maken op rekening: NL10 INGB 0006854442 t.n.v. Stichting
Vrienden van Het Krijt, inzake ouderbijdrage Kindcentrum Het Krijt o.v.v. de voor- en
achternaam van uw kind.
De penningmeester beheert de inkomsten van de ouderbijdrage en legt verantwoording af.
Een overzicht van de bestedingen vindt u op de website van het Kindcentrum. De
begroting en jaarrekening worden door de kascommissie beoordeeld en door de directie
goedgekeurd.
Bij betalingsproblemen kunt u contact opnemen met de directie van het kindcentum. Voor
kinderen die niet het gehele schooljaar meemaken op ons Kindcentrum, wordt een evenredig
deel van de ouderbijdrage in rekening gebracht.
De ouderbijdrage voor de kinderopvang hangt af van de opvangsoort en het aantal dagdelen
dat ouders afnemen. De tarieven voor onze opvang en een rekentool om uit te rekenen wat
de netto kosten in een specifieke gezinssituatie zijn, is te vinden op de website van CKC
Drenthe. Het betreft hier de verplichte ouderbijdrage in de bekostiging van de opvang.

8.5 Veiligheidsafspraken m.b.t. vervoer door ouders.
Indien wij voor het vervoer van onze leerlingen gebruik maken van vrijwillige ouders als
chauffeur, gelden er veiligheidsafspraken. Dit betreft de inzittenden verzekering, het dragen
van gordels en het gebruik van stoelverhogers (bij kleine kinderen). Voor meer informatie
verwijzen we naar het protocol dat op school ter inzage lig.9.6 Foto en filmopnamen
Op onze school wordt soms gefilmd en gefotografeerd. Deze opnamen kunnen zowel intern
als extern voor onderwijskundige doeleinden gebruikt worden. Tevens kunnen de beelden
gebruikt worden voor Pr-doeleinden. Wij gebruiken hiervoor een toestemmingsformulier.
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Bij intern gebruik worden opnamen gemaakt om leerkrachten (in opleiding) te begeleiden.
Het is een middel om ondersteuning te bieden. De filmopnamen worden besproken met de
leerkracht met als doel de interactie tussen de leerling en de leerkracht te analyseren.
Als filmen wordt ingezet om specifieke begeleidingsvragen te kunnen beantwoorden, dan
wordt u hiervan in kennis gesteld en wordt uw toestemming gevraagd.

8.6 Sociale Media
CKC Drenthe is een open, transparante en moderne organisatie. Sociale media zoals
LinkedIn, Facebook, Twitter dragen hieraan bij. Via het online communiceren wordt middels
een open dialoog informatie uitgewisseld over alle mogelijke onderwerpen.Voor een
organisatie als CKC Drenthe bieden sociale media grote 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.
Het gebruik van sociale media kan echter ook onbedoelde, nadelige gevolgen hebben, voor
zowel de leerlingen, ouders en medewerkers als voor CKC Drenthe. In sommige gevallen
kan het zelfs leiden tot aanzienlijke reputatieschade. Om dit te voorkomen, heeft CKC
Drenthe richtlijnen opgesteld voor het gebruik van sociale media. Deze richtlijnen dienen ten
grondslag te liggen bij het gebruiken van sociale media. De richtlijnen zijn op Kindcentrum
Het Krijt in te zien. Het gebruik (en de gevaren/gevolgen) van sociale media wordt met de
leerlingen binnen de groepen op ons centrum besproken.
Bij de aanmelding van nieuwe kinderen en aan het begin van het schooljaar vragen we alle
ouders een toestemmingsformulier betreffende Beeldmateriaal in te vullen. Dit wordt op
school verwerkt in het Leerling administratiesysteem, zodat wij altijd weten welke
toestemming gegeven is.
Naast onze website www.cbshetkrijt.nl hebben we ook een Facebookpagina :
https://www.facebook.com/CBSHetKrijt/
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8.7 Praktische informatie over Bewegingsonderwijs
Aan de hand van de Vakgroep Bewegingsonderwijs Assen en de wettelijk verplichte regels
hanteren we op Kindcentrum Het Krijt een aantal afspraken omtrent bewegingsonderwijs die
de veiligheid en hygiëne bevorderen.
Onderbouw
Kinderen hebben de behoefte zich te bewegen. Vooral kleuters
moeten deze bewegingsruimte hebben. Zij krijgen in ieder geval 1
keer per week een gym- en spelles in het speellokaal. Ons
speellokaal biedt speciaal voor de vier- en vijfjarigen de mogelijkheid
om goed te spelen met allerlei materialen, om te klauteren en te
rennen. Wij vragen u om uw kinderen goede sportschoenen, het liefst
met klittenband in plaats van veters mee te geven in een tas waar de
naam op staat. De kinderen spelen ook regelmatig op het plein (bij
mooi weer wordt er meestal met verschillende materialen buiten
gespeeld). De leerkrachten en de onderwijsassistenten houden
steeds toezicht tijdens het buitenspelen en in de pauzes.
Midden- en bovenbouw
De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 krijgen twee keer per
week les in de sporthal Kloosterveste. De vakleerkracht, Jeroen
Nienhuis, verzorgt deze lessen.
Kleding/Schoeisel
Wij willen graag dat de kinderen tijdens deze lessen passende
sportkleding (een korte sportbroek en een T-shirt of een turnpakje met
stevige sportschoenen met klittenband of veters) dragen. Helaas zijn
schoenen die strepen achterlaten niet toegestaan. In de periode mei
tot de zomervakantie is er bij mooi weer buiten les. Dan zien wij graag
dat de kinderen buitensportschoenen dragen.
Sieraden en dergelijke
Kinderen doen sieraden af tijdens de gymles. Heeft uw kind net
gaatjes laten schieten en draagt het zogenaamde zweerknopjes?
Sein ons even in en geef uw kind gedurende deze periode pleisters
om de oren af te plakken mee. Hoofddoekjes en lang haar worden
door de verzekeraars gezien als sieraden. Het is voldoende om lang
haar met een elastiek in een staart wordt gedragen.
Zaal
De leerkracht houdt toezicht in de zaal. Echter door omstandigheden
kan het gebeuren dat de leerkracht een kind moet begeleiden naar de
kleedkamer. Het toezicht is dan iets minder direct. Met kinderen wordt
afgesproken dat ze niet in de bergingen mogen komen.
Meedoen
Als uw kind niet mee kan gymen willen we daar graag vooraf over
geïnformeerd worden.
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9. Namen en adressen
Als de namen vermeld staan dan is dat met toestemming van de betrokkene
CKC Drenthe:
College van bestuur:
Albert Velthuis (voorzitter)
Bianca Poede
Groningerstraat 96,
9402 LL Assen
Telefoon Onderwijs: 0592 – 346801
Telefoon Kinderopvang: 0592-409865
Postadres
Christelijke Kindcentra Drenthe
Postbus 167,
9400 AD Assen
Leerplichtambtenaar:
N.Ruiterkamp
leerplicht-rmc@assen.nl
Klachtencommissie:
CKC Drenthe t.a.v. De voorzitter
Postbus 167
9400 AD Assen
klachtencommissie@ckcdrenthe.nl
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Noord en Midden
Drenthe
Afd. Jeugdgezondheidszorg
Mien Ruysweg 1
9408KA Assen
telefoon: 0592-306300
Jeugdarts: Mevr. A van der Neut
Logopediste:
Mevr. H. Gerdes
Telefoon: 06-154287059 / 0592-306300
h.gerdes@ggddrenthe.nl
Wijkagent Kloosterveen
Telefoon: 0900-8844 of 0592-383210
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Inspectie
www.onderwijsinspectie.nl
info@owinsp.nl
Vragen over het onderwijs:
0800-8051
Klachtenmelding over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek
geweld in of rond school: Meldpunt Vertrouwensinspecteur
Telefoon: 0900-1113111 Tijdens kantooruren.
Hoofdkantoor Vaart Welzijn
Apollopad 5.
088 – 030 5160
info@vaartwelzijn.nl
www.vaartwelzijn.nl
Teamleider
Bas de Leeuw
b.deleeuw@vaartwelzijn.nl
06 - 5117 7978
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10. Plattegrond van KC Het Krijt

Lokaal
Lokaal
Lokaal
Lokaal
Lokaal
Lokaal
Lokaal
Lokaal
Lokaal
Lokaal
Lokaal
Lokaal
Lokaal
Lokaal
Lokaal

1:
2:
3:
4:
5:
5a:
6:
7:
8:
9:
9a:
10:
11:
12:
13:

Leeg
Groep 3
Kinderopvang BSO en peuters
Groep 1/2
Groep 1/2
Kinderopvang Dagopvang
Groep 8 de kleine groep
Groep 8 de grote groep
Groep 7
Groep 5/6
Groep 6/7
Groep 5
Groep 4
Het nieuwe ingerichte lokaal van ‘De toekomst’
Bibliotheek
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