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VOORWOORD 
 
Beste ouders en belangstellenden. Voor u ligt de IKC gids 2020-2021, waarin wij u informeren 
over de dagelijkse gang van zaken op Integraal Kind Centrum de Vonkenmorgen. Deze IKC-gids 
biedt een praktische handleiding waarin onze visie, ons aanbod en de afspraken die tussen 
school en de ouders gelden, worden beschreven. 
 
Welkom op de Vonkenmorgen. Het IKC waar betrokkenheid in onze grondhouding verankerd 
ligt. Betrokken kinderen die mee mogen praten over hun ontwikkeling. We betrekken kinderen 
actief bij de gesprekken met hun ouders. Zo worden ze nog meer gehoord en dat werkt 
motiverend. Betrokken ouders zijn voor ons ook enorm belangrijk. Juist de hechte 
samenwerking kan een kind verder helpen. Vanzelfsprekend eisen wij van ieder teamlid 
toewijding en betrokkenheid. Naar de kinderen en de ouders waar we altijd voor klaar staan. 
Maar ook naar elkaar. 
 
De betrokkenheid van iedereen op de Vonkenmorgen zorgt voor de warme en mooie sfeer in 
de school. Een veilige omgeving waarin kinderen zichzelf kunnen zijn. Dat wordt nog eens 
versterkt door onze twee locaties. Eentje voor de kinderopvang en de onderbouw. En een 
aparte bovenbouwplek. Zo kunnen jonge kinderen samen wennen. Kleinschalig en met hun 
eigen leeftijdsgenoten. De warme sfeer proef je in iedere locatie. Ons kent ons en iedereen 
staat voor elkaar klaar. 
 
We zijn een IKC. Dat betekent dat we een duidelijke hechte structuur van 0 tot 12 jaar willen. 
Iedereen weet wat er van hem verwacht wordt. Dat geldt voor de kinderen, maar ook voor de 
medewerkers. Alleen als wij als team continu afstemmen wat het beste voor ieder kind is, 
borgen wij onze veilige sfeer. En dan krijgen kinderen lef en durf om de grote wereld te 
ontdekken. 
 
Om onze ambities en doelen waar te maken hebben we gekeken, in een ‘nu – meting’, waar we 
op dit moment staan? Wat hebben we tot nu toe gerealiseerd? Waar zijn we tevreden over? 
Doen we de goede dingen en doen we die dingen ook goed? Een opbrengstgerichte 
benadering.  
 
Na het kijken naar het nu zijn we ons gaan richten op de toekomst. Voor de invulling van deze 
toekomst zijn de kaders van het Strategisch Beleidsplan van Stichting De Linge richtinggevend.  
 
Om ons onderwijs optimaal te houden evalueren we als team op vaste momenten en hanteren 
daarbij de Plan-Do-Check-Act cyclus. We leggen ons pedagogisch en didactisch handelen vast 
in kwaliteitskaarten. 
 
Na het lezen van deze gids hopen we dat u een beeld heeft wat u van ons kunt verwachten en 
wat ons Integraal Kind Centrum voor uw kind kan betekenen. 
 
In deze gids spreken we steeds over ouders. Met ouders bedoelen we alle volwassenen die de 
zorg voor onze kinderen hebben. 
 

U kunt altijd een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en rondleiding. Daarnaast is 
er een open ochtend op vrijdag 19 maart 2021 van 8:30 u. tot 12:00 u. 
 
Deze IKC-gids is gemaakt door Betty van de Logt voormalig directeur IKC de Vonkenmorgen 
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INTEGRAAL KIND CENTRUM DE VONKENMORGEN 
 
Geschiedenis 
Basisschool de Vonkenmorgen in Gendt is als onderdeel van 
stichting de Linge met ingang van januari 2013 het eerste 
Integraal Kind Centrum in de gemeente Lingewaard.  
 
In 2012 heeft stichting De Linge i.s.m. met gemeente 
Lingewaard, schoolbesturen en 
kinderdagopvangorganisaties een haalbaarheidsonderzoek 
gehouden naar herstructurering van het zorg- en 
onderwijsaanbod in de gemeente Lingewaard. Dit heeft 
geresulteerd in een verdere ontwikkeling door stichting de 
Linge van een Integraal Kind Centrum. 
Het Integraal Kind Centrum biedt kinderopvang, 
basisonderwijs en peuteropvang onder één dak met één 
pedagogisch klimaat. Door deze ontwikkeling is Stichting De 
Linge onderverdeeld in twee onderdelen; stichting 
Kinderopvang De Linge en stichting primair onderwijs De 
Linge. 
 
De Vonkenmorgen is van oorsprong een katholieke school 
met een open karakter. Dit betekent dat de organisatie 
toegankelijk is voor iedereen en dat de organisatie andere 
levensbeschouwelijke en/of culturele achtergronden 
respecteert. De basis van onze school is een veilige, 
uitdagende, gestructureerde en sfeervolle leeromgeving. 
Deze pijlers realiseren we binnen opvang, onderwijs, 
opvoeding, ontwikkeling en ontspanning. De vijf O’s zijn de 
verbintenis tussen de basisschool, de kinderopvang en 
naschoolse activiteiten. 
 
Wie zijn wij? 
Het Integraal Kind Centrum ligt vlakbij het centrum van 
Gendt, in een rustige buurt. Het dorp Gendt telde op 1 
januari 2020 7.229 inwoners, verdeeld over de oude kern en 
enkele nieuwbouwwijken. Gendt heeft een zeer gevarieerd 
verenigingsleven, waarin ook plaats is voor activiteiten, 
gericht op kinderen. Veel van onze leerlingen zijn dan ook 
lid van een of andere club of vereniging (zwemmen, tennis, 
volleybal, voetbal, harmonie, schutterij etc.). De 
verenigingen betrekken de school vaak in hun activiteiten 
en presenteren zich ook via school.  
 
Op de wettelijke teldatum 1 oktober 2019 telde de 
basisschool 361 leerlingen. Onze school heeft 14 groepen. 

Per jaar wordt bekeken hoe de indeling van de groepen het 
best tot zijn recht komt. Dit kan inhouden dat er 
verschuivingen plaats kunnen vinden in de groepen en in de 
aantallen groepen. De kleutergroepen starten het school-
jaar met ruim 20 kinderen. De groepen 3 t/m 8 variëren van 
21 tot 32 leerlingen per jaar. Dit schooljaar is er een 
combinatiegroep 7/8. 
 
Jaarlijks bekijken we, afhankelijk van het budget, hoe we 
het beste de groepen kunnen samenstellen. We verwachten 
de komende jaren mogelijk met 1 á 2 combinaties te gaan 
werken. We zullen ouders tijdig hierover informeren. 
 
De Peutergroep telt maximaal 16 peuters. Zij zijn verdeeld 
in twee groepen per dagdeel. Waarbij in het middagdeel de 
3- jarigen een verticale groep hebben. Op de voorschoolse 
en vroegtijdige educatie dagdelen (VVE) zijn er 2 
beroepskrachten aanwezig. Daarnaast is er per groep ten 
minste 1 vrijwilliger en 1 stagiaire aanwezig. 
 
De BSO groep heeft aankomend jaar 3 groepen. Per dag 
wordt er bij de kinderopvang gekeken hoeveel pedagogisch 
medewerkers worden ingezet. 
 
SVPO De Linge 
Leren kun je altijd, overal en met iedereen. Ieder moment 
geeft de mogelijkheid een stap vooruit te zetten, iedere 
situatie biedt de kans een volgende fase van ontwikkeling in 
te gaan. Dit geeft competentiegevoel bij kinderen én 
medewerkers. Dat zorgt voor plezier in leren. 
Dit vereist een proactieve houding, een voortdurende 
gerichtheid blijvend te ontwikkelen en leren.  
 
We geven onszelf hierbij de volgende opdracht: 
Wij verbinden opvang en educatie binnen één organisatie, 
in een doorgaande lijn van 0-13 jaar. Hierbij werken wij aan 
kwalitatief goed onderwijs met de focus op taal, lezen en 
rekenen.  
 
Om dit te realiseren, werken we met elkaar vanuit de 
volgende visie: 
Samen leren met onderlinge verschillen 

 

Onze kinderen leren in samenhang op basis van een 
doorgaande ontwikkellijn 0-13 jaar 
Voor ons zijn het onderwijs, de opvoedkundige aanpak en de 

opvang van kwaliteit als elk kind leert in samenhang. Dit 

vraagt om een duidelijke doorgaande ontwikkellijn met een 

integraal aanbod van onderwijs, opvoeding en opvang. En 

daarnaast is er ruimte voor de individuele behoeften van elk 

kind. De kinderen van De Linge volgen zo hun eigen 

ononderbroken ontwikkellijn. 

Onze kinderen ontwikkelen een actieve en positief-
kritische grondhouding 
Wij geloven dat de wereld vraagt om actieve en positief-
kritische wereldburgers. Door onze kinderen deze 
grondhouding mee te geven, zijn we ervan overtuigd dat ze 
met zelfvertrouwen de stap naar het voortgezet onderwijs 
zetten. Op onze scholen en IKC’s ontwikkelen ze een breed 
palet aan vaardigheden en talenten. Dit bereiken ze door 
samen te werken met alle kinderen van hun school of IKC en 
met mensen binnen en buiten de organisatie. Ze leren van 
en met elkaar. Daarnaast ontwikkelen ze een breed 
wereldbeeld. Ze worden zich bewust van de diversiteit aan 
mensen en culturen. Ons hoogste goed is dat de kinderen 
van De Linge hun (basis)kennis, vaardigheden en talenten 
inzetten in verschillende contexten. En dat ze hun brede 
wereldbeeld benutten bij het zetten van de eerste stappen 
als zelfstandige en positief-kritische burger in de 
maatschappij. 
 
Onze medewerkers werken in een professionele leerge-
meenschap op zowel school-/IKC-niveau als stichtings-
niveau 
Medewerkers van De Linge werken cyclisch en gezamenlijk 

aan het continu verbeteren van het opvoedkundig en 

didactisch aanbod. Op zowel school-/IKC-niveau als 

stichtingsniveau. Door met en van elkaar te leren werken we 

ononderbroken aan onze eigen professionele ontwikkeling. 

Het is een continu proces van het maken en uitvoeren van 

plannen. En het evalueren en bijstellen ervan. Altijd gericht 

op het verder verbeteren van onze scholen en IKC’s. Daarbij 

werken we binnen stichting als één team en benutten we 

elkaars expertises.  
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De kansen zien en pakken! Het vergroten van de 
mogelijkheden van ons IKC’s als ook met de partners in de 
wereld om ons heen. 
 
De strategische beleidsvoornemens van De Linge voor de 
periode 2020–2024 zijn kader stellend geformuleerd. Vanuit 
dit plan hebben wij als school ons strategisch schoolplan 
geformuleerd. Op www.delinge.nl vindt u een volledige 
beschrijving van het strategisch beleidsplan.  
 
Ons IKC is 1 van de IKC’s die valt onder De Linge. Stichting 
voorschools en primair onderwijs De Linge biedt opvang en 
onderwijs aan kinderen van 0 tot 13 jaar in de gemeente 
Lingewaard. Binnen de stichting vallen integrale kindcentra 
(IKC’s), voorschoolse voorzieningen, basisscholen en een 
basisschool voor Speciaal Basisonderwijs. Wij bieden op 
onze locaties katholiek, protestantschristelijk en algemeen 
bijzonder onderwijs. Onze scholen werken vanuit 
verschillende onderwijsconcepten zoals Dalton, Jenaplan en 
leerstofjaarklassensystemen. Samen zetten we een 
doorgaande leerlijn van 0 tot 13 jaar neer en bieden we 
verzorging, opvang en educatie vanuit één organisatie en 
visie. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan het 
bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht. 

Integrale Kind Centra (voor kinderen van 0 tot 13 jaar): 

- IKC de Vonkenmorgen, Gendt  
- IKC het Drieluik, Huissen 
- IKC  Pius X, Bemmel 
- IKC de Doornick, Doornenburg 
- IKC de Wieling, Haalderen 
- IKC de Marang, Angeren 
- Jenaplan – IKC Donatushof, Bemmel 

Voorschoolse voorzieningen (voor kinderen van 2 tot 4 
jaar) 

- Dikkie Dik, Huissen 
- Pinkeltje, Angeren 

Basisscholen: 

- Daltonbasisschool De Borgwal, Bemmel 

Speciaal basisonderwijs: 
- SBO de Vlinderboom, Bemmel 

 

Tussen Kinderopvang, Peuteropvang en Primair Onderwijs 
bestaan grote inhoudelijke overeenkomsten op het gebied 
van educatie. Tevens bestaan een aantal formele 
verschillen. Ze werken vanuit een verschillend wettelijk 
kader, hanteren een eigen CAO, strikt gescheiden financiën 
en hebben verschillende verantwoordingspartners. 
Door intensieve samenwerking of vanuit één organisatie 
(IKC’s) spelen we beter in op ontwikkelingen in de 
maatschappij, het onderwijsveld en landelijk en 
gemeentelijk beleid. Met de inhoudelijke samenwerking 
tussen voorschoolse voorzieningen en basisonderwijs 
versterken we de doorgaande ontwikkelingslijn van 
kinderen van 0 tot en met 13 jaar. 
De strategische beleidsvoornemens van De Linge voor de 
periode 2020 –2024 zijn kader stellend geformuleerd. 
Vanuit dit plan hebben wij als IKC ons strategisch schoolplan 
geformuleerd. Op www.delinge.nl vindt u een volledige 
beschrijving van het strategisch beleidsplan.  

              
Missie IKC de Vonkenmorgen 
Een IKC waar betrokkenheid in onze grondhouding 
verankerd ligt. Betrokken kinderen die mee mogen praten 
over hun ontwikkeling. We halen kinderen actief bij de 
gesprekken met hun ouders. Zo worden ze nog meer 
gehoord en dat werkt motiverend. Betrokken ouders zijn 
voor ons ook enorm belangrijk. Juist de hechte 
samenwerking kan een kind verder helpen. 
Vanzelfsprekend eisen wij van ieder teamlid toewijding en 
betrokkenheid. Naar de kinderen en de ouders waar we 
altijd voor klaar staan. Maar ook naar elkaar. 
 
De betrokkenheid van iedereen in de Vonkenmorgen zorgt 
voor de warme en mooie sfeer in de school. Een veilige 
omgeving waarin kinderen zichzelf kunnen zijn. Dat wordt 
nog een versterkt door onze twee locaties. Eentje voor de 
kinderopvang en de onderbouw. En een aparte 
bovenbouwplek; zo kunnen jonge kinderen samen wennen. 
Kleinschalig en met hun eigen leeftijdsgenoten. De warme 
sfeer proef je in iedere locatie. Ons kent ons en iedereen 
staat voor elkaar klaar. 
 
We zijn een IKC. Dat betekent dat we een duidelijke hechte 
structuur van 0 tot 13 jaar willen. Iedereen weet wat er van 
hen verwacht wordt. Dat geldt voor de kinderen, maar ook 
voor de medewerkers. Alleen als wij als team continu 

afstemmen wat het beste voor ieder kind is, borgen wij 
onze veilige sfeer. En dan krijgen kinderen lef en durf om de 
grote wereld te ontdekken. 
 
Onderwijs, opvoeding, ontwikkeling, opvang en 
ontspanning zijn nauw verweven en zorgen voor optimale 
benutting van de talenten van de kinderen. De 5 O’s zijn 
richtlijnen voor het pedagogische en educatief kader. 
 
Dit kader omvat een aantal richtinggevende principes; 
- Lichamelijke en emotionele veiligheid en welbevinden 
- Samenwerken met de ouders  
- Kinderen leren spelend en actief in relatie met hun 

omgeving  
- De medewerkers van een kind centrum hebben een 

actieve rol 
- Geïntegreerde benadering  
- Autonomie en verbondenheid  
- Respect voor diversiteit  
- Samen leren met onderlinge verschillen  
- De doorgaande ontwikkelingslijn  
- Kerndoelen  
 
Opvoeding en Opvang gebeurt vanuit de visie dat ieder kind 
ertoe doet en het kind centraal staat. Ieder kind heeft zijn 
talenten. Er is hier aandacht voor het kind als individu en 
het kind als onderdeel van een sociale omgeving. 
Autonomie, relatie, competentie zijn belangrijke pijlers voor 
het IKC.  
 
Wij streven naar zelfwaardering, zelfrespect en plezier in 
spelen en leren door aan te sluiten bij de mogelijkheden van 
kinderen en medewerkers, passie in leren en leren met 
passie.  
We zijn gericht op prestaties van kinderen, met al hun 
talenten en capaciteiten. Een organisatie waar kennis 
toegepast wordt in een betekenisvolle context. Oftewel 
leren, toepassen en beleven. 
 
Onderwijs en Ontwikkeling  kenmerkt zich door  een 
gestructureerde, eenduidige manier van lesgeven.  
Het gestructureerd en eenduidig aanbieden van de lesstof 
wordt ondersteund door eigentijdse methodes. Uiteindelijk 
dienen de basisvaardigheden, kernvakken ondersteunend te 
zijn voor de 21 st centuryskills. Creativiteit, innovatie, 
kritisch denken, problemen oplossen, communicatie, 

http://www.delinge.nl/
http://www.delinge.nl/
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samenwerking, aanpassingsvermogen, leiderschap, 
productiviteit, sociale vaardigheden, mediawijsheid, ICT- 
geletterdheid zijn hiervan de kernwoorden. 
 
Ontspanning in de meest zichtbare vorm zie je op IKC de 
Vonkenmorgen terug in de voorschoolse en naschoolse 
periodes en tijdens de pauzes gedurende de lesgebonden 
activiteiten. Het rooster draagt ertoe bij dat de 5 O’s 
optimaal ingezet worden. 
                                           
Concreet: 
Onderwijs: Taal, spelling, rekenen, lezen en de begrijpend-
lezen- strategieën trainen we. Dit door korte duidelijke 
instructie (Expliciete directe instructie) met convergente 
differentiatie- en oefenlessen. Geen versnippering, maar 
onderdeel voor onderdeel, concreet en doelgericht. Met 
gebruikmaking van methodes.  
De onderwijsbehoefte van ieder kind is in kaart gebracht. 
Onderwijs en Ontwikkeling: Aansluiten bij de 
ontwikkelingen van het individu met aandacht voor het 
samen. Naast het aanleren van de basis, willen we 
individuele talenten en kwaliteiten van zowel leerlingen als 
leraren inzichtelijk maken, verder ontwikkelen en inzetten. 
Het getrainde toepassen. Van trainen naar beleven. Dit 
doen we door praten met kinderen en gebruik maken van 
een observatiesysteem,  Kijk en Zien. 
Opvang en ontwikkeling. Naast het aanbieden van de basis 
bieden we ook ontwikkelkansen in techniek, ICT, cultuur, 
kunst (ICC) en sport. Dit doen we met behulp van methodes, 
samenwerking met VO school OBC, externe professionals 
(Cios-opleidingen, muziek- en cultuur instellingen) en 
dorpse verenigingen. Het ontwikkelen van talenten gebeurt 
in zowel onderwijssetting als opvangsetting. Het is een 
verlengde van elkaar. 
Opvang en ontspanning: opvang en ontspanning wisselen 
elkaar af. Het IKC heeft ruime openingstijden met BSO en 
naschoolse activiteiten gecoördineerd door eigen 
medewerkers en uitgevoerd door externe of eigen 
medewerkers. 
Opvoeding; is verweven door de dag heen. 
 
Pedagogisch beleid  
Eén pedagogisch klimaat 
Het Integraal Kind Centrum biedt ouders de mogelijkheid te 
kiezen voor één pedagogisch beleid voor Opvang, 
Onderwijs, Ontwikkeling, Opvoeding en Ontspanning. Uw 

kind blijft de hele tijd binnen de inmiddels vertrouwde 
omgeving in het Kind Centrum tot aan het moment dat uw 
kind de basisschool verlaat. Dit vormt een herkenbare 
manier van spelend leren en lerend spelen.  
Het pedagogisch beleid is geen onveranderlijk plan. Nieuwe 
inzichten over ontwikkelingskansen van kinderen, nieuwe 
ideeën van ouders over normen en waarden en nieuwe 
richtlijnen vanuit de overheid kunnen leiden tot aanpassing 
van het beleid. 
 
Algemeen 
We gaan uit van de basisbehoeften van het kind: 
1. competentie: 
geloven en plezier hebben in je eigen kunnen; 
2. relatie: 
beseffen dat mensen je waarderen en met je willen 
omgaan; 
3. autonomie: 
voelen dat je iets kunt ondernemen, ook zonder hulp van 
anderen. 
 
We ondersteunen dit door een professionele aanpak: 
4. interactie: 
een goede wisselwerking tussen kind en leerkracht en 
kinderen onderling; 
5. differentiatie: 
een verschil in instructie en verwerking per individu; 
6. klassenmanagement: 
een goede organisatie in de eigen groep. 
 
We scheppen hierbij een pedagogisch klimaat door: 
7. uitdaging: 
het gevoel geven dat iets mag en kan 
8. ondersteuning: 
te helpen waar nodig. 
9. zelfvertrouwen: 
het gevoel geven dat het kind er mag zijn. 
 
Een gevoel van emotionele veiligheid bieden 
Wanneer een kind zich veilig voelt kan het zich verder 
ontwikkelen en neemt het zelfvertrouwen van het kind toe. 
Op de kinderdagopvang werken vaste pedagogisch 
medewerksters op vaste dagdelen met een duidelijk 
dagritme. Op de basisschool werken we met leerkrachten 
en onderwijsassistenten op vaste dagen met een duidelijk 
dagritme.  

Dat biedt voor de kinderen structuur, rust, regelmaat, 
vertrouwen en veiligheid. Een kind voelt zich eerder op zijn 
gemak wanneer het steeds dezelfde gezichten ziet en als 
het weet waar het aan toe is.  
 
Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke 
competenties 
Kinderen maken kennis met de wereld en ontdekken deze 
door te spelen. In hun spel ontdekken ze welke 
vaardigheden en talenten zij hebben en hoe ze deze kunnen 
gebruiken. Met eigenschappen als zelfstandigheid, 
zelfvertrouwen, creativiteit en flexibiliteit leert het kind om 
te gaan met veranderingen en problemen op een 
succesvolle manier aan te pakken. 
 
Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale 
competenties 
Het omgaan met leeftijdsgenoten, het deel zijn van een 
groep en het deelnemen aan groepsactiviteiten biedt 
kinderen een veilige omgeving waarin ze zonder gevaar 
kunnen oefenen hun competenties verder te ontwikkelen. 
De pedagogisch medewerkers begeleiden en stimuleren de 
kinderen om zich te ontwikkelen tot evenwichtige personen 
die goed functioneren in de samenleving. Het begrip 
“sociale competentie” omvat vaardigheden, zoals zich in 
een ander verplaatsen bijvoorbeeld. 
De kans bieden om zich waarden en normen, de “cultuur” 
van een samenleving eigen te maken. 
 
Ons Integraal Kind Centrum is een plaats waar kinderen uit 
verschillende culturen en maatschappelijke achtergronden 
samenkomen. Hierdoor komen kinderen in aanraking met 
andere/nieuwe aspecten van de cultuur en de diversiteit die 
onze samenleving kenmerkt. Vanaf het moment dat de 
kinderen bij ons zijn leren we ze welke waarden en normen 
en omgangsregels er in de groep worden gehanteerd. 
 
 Vroegschoolse Educatie (VVE) 
• Doorgaande Ontwikkelingslijn: 
Om een kind goed voorbereid aan het basisonderwijs te 
laten beginnen, is het belangrijk de ontwikkeling 
nauwlettend te volgen. Dit begint al bij het 
consultatiebureau. De wijkverpleegkundige verwijst een 
kind met een mogelijke ontwikkelingsachterstand naar de 
kinderopvang. In de peutergroep wordt de ontwikkeling van 
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de peuter gevolgd met behulp van KIJK, een webbased 
registratie programma. 

 
Ontwikkelingsstimulering: 
Op IKC de Vonkenmorgen wordt gewerkt volgens het 
Vroegschoolse Educatieve (VVE) programma Startblokken. 
 
De pedagogisch medewerkster brengt het 
ontwikkelingsniveau en de begeleidingsbehoefte van ieder 
kind in beeld en geeft elk kind de begeleiding die het nodig 
heeft. 
 
Voor de kinderopvang ligt het complete pedagogisch 
beleidsplan ter inzage en staat op onze website. 

IKC-plan 2020-2024 

In ons IKC-plan voor de beleidsperiode 2020-2024 hebben 
we het meerschools beleid naar specifiek beleid voor De 
Vonkenmorgen vertaald. Hierin werken we de door de 
school te bereiken resultaten uit. Ons onderwijsconcept, de 
uitgangspunten daarvan, worden omgezet in 4 belangrijke 
pijlers waar we de komende 4 jaren systematisch aan gaan 
werken. Het zijn de pijlers, leren, kiezen, doorzetten en 
delen. Per pijler hebben we een ambitie geformuleerd.
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De 4 pijlers: Leren, kiezen, doorzetten en delen. 

Pijler 1: Leren Over vier jaar spelen alle medewerkers volgens een gezamenlijke aanpak effectief in op ontwikkelingsverschillen zonder het groepsproces los te laten. 
 
Doelstellingen:  
 
Schooljaar 1 
 
Kinderopvang: 
De babygroep gaat met een pilot ‘Emmi Pickler’ (methode aanpak voor jonge kinderen) aan de slag en er wordt bepaald of er met de ‘Emmi Pickler’ methode 
gewerkt wordt. Er volgt een training werken met baby’s (pm’ers). Ouders worden hierbij meegenomen in het gedachtegoed. 
Op basis van het beleid bewegend leren van de stichting worden er structureel bewegingsactiviteiten ingezet.  
Er wordt gewerkt vanuit een ‘totaal-aanpak’ voor opvang-groep 1-2 vanuit een doorgaande lijn. 
 
Basisschool:  
Wij kunnen in onze rekenlessen de methodedoelen ombuigen naar  EDI-lesdoelen volgens het EDI-model. 
We hebben geëxperimenteerd met verschillende vormen van differentiatie op rekengebied. 
 
Schooljaar 2 
 
Kinderopvang: 
Er is een pilot peuter- kleutergroep uitgevoerd. 
in de dagelijkse pedagogiek. 
 
Basisschool: (blokvoorbereiding) 
Wij kunnen vanuit de leerdoelen van rekenen verdiepings- en verbredingsstof aanbieden om te kunnen differentiëren in de les.   
 
Schooljaar 3 
 
Kinderopvang: 
Een warme samenwerking tussen opvang en basisschool. Een doorlopende lijn is zichtbaar. 
 
Basisschool: 
Wij kunnen volgens het EDI-model correcte rekenlessen verzorgen en differentiëren in de les en nu ook bij taal op dezelfde manier. 
 
Schooljaar 4 
 
Kinderopvang: 
Bewegend leren geïmplementeerd. Er is een zichtbare doorgaande lijn.  
 
Basisschool: 
Wij kunnen volgens het stappenplan van EDI correcte lessen verzorgen en  passen dit toe bij taal en rekenen.  
 
Algemeen BS & KOV: 
Over vier jaar spelen alle medewerkers volgens een gezamenlijke aanpak effectief in op ontwikkelingsverschillen zonder het groepsproces los te laten. KOV: 
Bewegend leren geïmplementeerd. Er is een zichtbare doorgaande lijn. 
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Pijler 2: Kiezen 
 

 
 

 
Over vier jaar kunnen de kinderen door te kiezen hun talenten ontdekken en ontwikkelen met een passend aanbod, ook van buiten de school. 
 
Doelstellingen 
 
Schooljaar 1 
KOV: Plan van aanpak maken. 0-4 jaar zelf kiezen, beleid: open deuren. 
BSO: Open deuren beleid (Chill lokaal, creatief, fantasiespel). 
Ouders meenemen in het gedachtengoed. 
Er is een structureel en breed aanbod ontwikkeld voor activiteiten en bijbehorende materialen (output is een behoeftelijst/inventarisatielijst). 
Op zoek naar manieren voor het leren keuzes maken en voor het leren om te gaan met situaties waarin niet aan de eigen keuze kan worden voldaan. 
 
Opstellen van brief naar ouders of zij net als collega’s bereid zijn om in het kader van talentontwikkeling willen organiseren/ begeleiden. 
 
Schooljaar 2 
KOV: Verder verfijnen open deuren beleid. 
Er is vijf/zes keer een keuzemiddag gedraaid met een verdeling op leeftijd aan de hand van een keuzelijst. 
 
Schooljaar 3 
Er is vier keer een blok van twee keuzemiddagen gedraaid met een verdeling op leeftijd. 
 
Schooljaar 4 
Over vier jaar is er een structurele keuzecyclus van vier keer vier weken waarin kinderen hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Dit gebeurt volgens een vast 
format, dat elk jaar wordt geëvalueerd.  

 
Pijler 3: Doorzetten 

 
Over vier jaar hebben onze kinderen een actieve werkhouding en durven/kunnen ze zelf problemen op (te) lossen. 
 
Doelstellingen 
 
Schooljaar 1 
Het profiel ‘Actieve werkhouding’ met de bijbehorende gedragscompetenties zijn vastgelegd. 
Er is gekeken naar een methodiek of de huidige methodiek is verdiept. In mei is hiervoor een keuze gemaakt.  
Indien mogelijk worden pm’ers hierbij betrokken. 
 
Schooljaar 2 
Alle medewerkers hebben geëxperimenteerd met de methodiek uitgevoerd (onder begeleiding/met behulp van een training) in hun eigen klas. In elke bouw zijn 
meerdere werkvormen met de methodiek uitgevoerd. Er heeft een evaluatie plaats gevonden met het hele team. 
 
Schooljaar 3 
Alle medewerkers maken dagelijks gebruik van de aanpak. Er worden vergaderingenmomenten gereserveerd om te evalueren. 
 
Schooljaar 4 
De aanpak is structureel vastgelegd in een ‘rode draad’ door het hele IKC en met kwaliteitskaarten. 
De kinderen hebben een actieve werkhouding en durven/kunnen zelf problemen op (te) lossen. 
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Pijler 4: Delen Over vier jaar kunnen onze kinderen samenwerken en de talenten van de ander benutten. Daarvoor kan hij/zij feedback geven en ontvangen. 
 
Doelstellingen 
 
Schooljaar 1 
De competenties die de kinderen eigen moeten maken voor het samenwerkend leren zijn per groep geformuleerd. 
- Welke werkvormen worden gebruiken we al per jaargroep? 
- Welke werkvormen worden gebruikt per bouw inventariseren?  
 
Presentaties uitbreiden: 
Boekenkring, spreekbeurt, krantenartikel, powerpoint. 
Inventariseren naar werkvormen die al toegepast worden per parallel.  
Na input vanuit het team zal er een start worden gemaakt met het borgingsdocument (kwaliteitskaart).  
In mei 2021 is er een lijst met werkvormen waar schooljaar 2 uit geput kan worden. 
 
Schooljaar 2 
Per groep is bepaald met welke coöperatieve werkvormen aan de competenties gewerkt kunnen worden. 
De pijler groep geeft sturing welke dat worden n.a.v. de inventarisatie van het eerste schooljaar. 
Ouders worden op de hoogte gebracht via de nieuwsbrief betreft het inzetten van de werkvormen. 
 
Schooljaar 3 
De medewerkers zijn in staat om de coöperatieve werkvormen bewust in te zetten. Studiemoment inzetten om elkaars talenten te ontdekken. 
We weten bij welke collega we bepaalde expertise kunnen vinden. 
 
Schooljaar 4 
Over vier jaar kunnen medewerkers op de Vonkenmorgen effectief samenwerken, daarbij worden elkaars talenten benut. 
Er is een duidelijke doorgaande lijn zichtbaar door de school in samenwerkend leren. Dit leggen we vast in een kwaliteitskaart. 
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Jaarplan 2020-2021: waar gaan we dit jaar aan werken?  

Ieder schooljaar realiseren we een stukje van onze doelen. In het jaarplan is vastgelegd met welke ontwikkelonderwerpen we in het schooljaar 2020-2021 aan de slag gaan. Verschillende teamleden 
vormen een projectgroep, die een pijler aanpakt.  

 

Pijler 1: Leren Kinderopvang: 
De babygroep gaat met een pilot ‘Emmi Pickler’ (methode aanpak voor jonge kinderen) uitgevoerd en er is bepaald of er met de ‘Emmi Pickler’ methode gewerkt 
wordt. Er volgt een training werken met baby’s (pm’ers). Ouders worden hierbij meegenomen in het gedachtegoed. 
Op basis van het beleid bewegend leren van de stichting worden er structureel bewegingsactiviteiten ingezet. Er wordt gewerkt vanuit een ‘totaal-aanpak’voor 
opvang-groep 1-2 vanuit een doorgaande lijn. 
 
Basisschool:  
Wij kunnen in onze rekenlessen de methodedoelen ombuigen naar  EDI-lesdoelen volgens het EDI-model. We hebben geëxperimenteerd met verschillende vormen 
van differentiatie op rekengebied. 
 
Tussenopbrengsten: 
 
Kartrekkers: Mireille Admiraal (opvang), Henny Kregting (school) 
 
Opvang: 
Sept. 2020: Er is een start met het wekelijks uitvoeren van bewegingsactiviteiten. 
 
Sept. 2020: Er is vastgelegd hoe er aan de doorgaande lijn wordt gewerkt opvang-groep 1-2, daarin is ook specifiek aandacht besteed aan de doorgaande lijn mbt de 
bewegingsactiviteiten. 
 
Okt. 2020: Er is een evaluatiemoment geweest waarin aandachtspunten zijn besproken voor de uitvoering van de pilot ‘Emmi Pickler’. 
 
Nov. 2020: De bewegingsactiviteiten zijn geëvalueerd en daar waar nodig aangepast. 
 
Voor 1 jan. 2021: Is de pilot ‘Emmi Pickler’ uitgevoerd en wordt de pilot geëvalueerd. Op basis van de meerwaarde wordt beslist of deze methode opvang-breed 
wordt toegepast. 
 
Voor 1 juni 2021: Alle pm’ers hebben de training ‘Werken met baby’s’ gevolgd. 
 
School: 
 
Sept. 2020:  
In een teamvergadering wordt het team opgefrist over het formuleren van EDI-lesdoelen + het EDI-model. 
 
In een bespreking per parallelgroep zijn de methodedoelen voor rekenen van de eerst komende blokken omgebouwd naar EDI-lesdoelen. 
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Okt. 2020 en het jaar door: 
In teamvergaderingen en met behulp van klasbezoeken worden de EDI-lesdoelen + de toepassing van het EDI-model tijdens de rekenlessen geëvalueerd. 
 
Feb. 2021: 
Team wordt tijdens een studiedag geïnformeerd over differentiatie binnen rekenen en krijgen concrete voorbeelden per groep. 
 
De teamleden verzamelen materialen, werkvormen, activiteiten, leervormen per bouw in het kader van differentiatie binnen de rekenles. Alle materialen en 
beschrijvingen worden in een digitale map ‘Differentiatie’ per groep opgeslagen. 
 
April 2021: 
In een teamvergadering is geëvalueerd hoe de materialen, werkvormen etc. uitgevoerd zijn in het kader van differentiatie binnen de rekenles. 

Pijler 2: Kiezen 
 

 
 

 

KOV: plan van aanpak maken. 0-4 jaar zelf kiezen, beleid open deuren.  
BSO: opendeuren beleid (chill lokaal, creatief, fantasiespel). Ouders meenemen in het gedachtegoed. 
 
Er is een structureel en breed aanbod ontwikkeld voor activiteiten en bijbehorende materialen, op zoek naar manieren voor het leren keuzes maken en voor het 
leren om te gaan met situaties waarin niet aan de eigen keuze kan worden voldaan.  
Opstellen van brief naar ouders of zij net als collega's bereid zijn om in het kader van talentontwikkeling willen organiseren/begeleiden.  
 
Tussenopbrengsten: 
Kartrekkers: Alwin van de Laak (school) en Mariëlle Kregting (opvang) 
 
KOV/BSO:  
Vóór 1 november zijn de praktische zaken rondom het open deuren beleid geregeld.  
Peuters 2-4 jaar kiezen activiteit buiten de klas en krijgen de kans om meer te bewegen.  
 
Vóór 1 februari ligt er een brief voor de ouders (of een informatieavond). Daarin wordt gevraagd: of er ouders zijn die willen deelnemen of helpen en wordt het 
nieuwe beleid uitgelegd van de KOV/BSO. 
Vóór 1 september is er een lijst opgesteld van activiteiten (met bijbehorende materialen) die we graag zouden willen aanbieden.  
 
Vóór 1 september heeft de pijlergroep informatie opgegeven voor de begroting. 
 
Vóór 1 mei is er een format voor de opbouw per atelier (in de vorm van wie, wat, waar, wanneer). De veiligheid is daarin meegenomen.  
 
Vóór 1 juni zijn ouders geïnformeerd: er wordt gevraagd of ouders willen deelnemen/helpen en wordt het concept talentateliers uitgelegd. 
 
Eindopbrengsten: 
Veiligheid geborgd.  
Peuters kunnen groepsdoorbrekend kiezen.  
Ouders zijn meegenomen in het gedachtegoed. 
 

Pijler 3: Doorzetten Het profiel “Actieve werkhouding” met de bijbehorende gedragscompetenties zijn vastgelegd. 
Er is gekeken naar een methodiek of de huidige methodiek (zelfstandig werken) is verdiept. In juni is hiervoor een keuze gemaakt. Indien mogelijk worden PM’ers 
betrokken.  
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Tussenopbrengsten: 
Kartrekker: Monique Hermsen 
 
Onderzoek: 
September 2020: Verdiepen in de literatuur  rondom Actieve werkhouding.  
 
Oktober 2020: Inventariseren gedragscompetenties die IKC de Vonkenmorgen verstaat onder Actieve werkhouding.  
 
Oktober 2020: Tijdens de studiedag presenteren binnen het team van de gedragscompetenties die IKC de Vonkenmorgen verstaat onder Actieve werkhouding. 
 
Oktober 2020: Evaluatie en eventueel aanpassen van het profiel “Actieve werkhouding”. 
 
November 2020: Bekijken welke methodieken er zijn die aansluiten op de gedragscompetenties: 
- Weer terughalen welke methodieken we hebben bekeken om te komen tot de gedragscompetenties “Actieve werkhouding”.  
- Vragen hoe andere scholen omgaan met Actieve werkhouding. 
- Externen raadplegen 
 
Januari 2021: Voorbereiden pijlergroep presentatie. Wat past het beste bij IKC de Vonkenmorgen? 
 
Januari 2021: Studiedag terugkoppeling aan het team d.m.v. presentatie en input team. 
 
Februari 2021: Leerkrachten uit de pijlergroep experimenteren met keuze in methodieken. 
 
Juni 2021: Keuze methodiek om pijlergroep mee te experimenteren in schooljaar 2 augustus-december 
 
Schooljaar 2: keuze in januari voor het hele team: eind schooljaar 2021-2022 alle leerkrachten gewerkt en geoefend met de methodiek 
 
Eindopbrengsten: 
 
Het profiel “Actieve werkhouding” met de bijbehorende gedragscompetenties zijn vastgelegd in een Kwaliteitskaart die jaarlijks wordt bekeken en waar nodig 
bijgesteld. 
Er is gekeken naar een methodiek of de huidige methodiek is verdiept. In mei is hiervoor een keuze gemaakt. Indien mogelijk worden de PM’ers hierbij betrokken. 
 

Pijler 4: Delen De competenties die de kinderen eigen moeten maken voor het samenwerkend leren zijn per groep geformuleerd. 
-Welke werkvormen worden gebruiken we al per jaargroep? 
-Welke werkvormen worden gebruikt per bouw inventariseren?  
Presentaties uitbreiden: 
Boekenkring, spreekbeurt, krantenartikel, powerpoint. 
Inventariseren naar werkvormen die al toegepast worden per parallel.  
Na input vanuit het team zal er een start worden gemaakt met het borgingsdocument (kwaliteitskaart).  
In mei 2021 is er een lijst met werkvormen waar schooljaar 2 uit geput kan worden. 
 
November 2020: Bij het versturen van de agenda wordt de vraag uitgezet vast na te denken over wat men al inzet betreft het samenwerkend leren. Met de parallel 
groep wordt er een opdracht uitgevoerd tijdens een bouwvergadering  
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Januari 2021: Terugkoppeling van deze opdracht aan een werkvormen tijdens een bouwvergadering. Aanscherpen van de opdracht in november. 
 
April 2021 : Pijlergroep vat alles samen in een voorlopig borgingsdocument (basis van de uiteindelijke kwaliteitskaart) Deze is te vinden in de gedeelde drive IKC De 
Vonkenmorgen bij pijler 4: Delen. 
Terugkoppeling van de opbrengsten van januari terugkoppelen in een plenaire teamvergadering. 
 
Tussenopbrengsten: 
Kartrekker: Patricia Kroeze 
 
November 2020: Bij het versturen van de agenda wordt de vraag uitgezet vast na te denken over wat men al inzet betreft het samenwerkend leren. Met de parallel 
groep wordt er een opdracht uitgevoerd tijdens een bouwvergadering  
 
Januari 2021: Terugkoppeling van deze opdracht aan een werkvormen tijdens een bouwvergadering. Aanscherpen van de opdracht in november. 
 
April 2021 : Pijlergroep vat alles samen in een voorlopig borgingsdocument (basis van de uiteindelijke kwaliteitskaart) Deze is te vinden in de gedeelde drive IKC De 
Vonkenmorgen bij pijler 4: Delen. 
Terugkoppeling van de opbrengsten van januari terugkoppelen in een plenaire teamvergadering. 
 
Eindopbrengsten: 
Duidelijkheid op de vraag: welke werkvormen van samenwerkend leren doen wij al binnen de jaargroep? 
Bouwen zijn op de hoogte van elkaars inzet betreft werkvormen samenwerkend leren. Per jaargroep staat op papier wat er gedaan wordt betreft samenwerkend 
leren.  
Borgingsdocument is gemaakt (krijgt een vervolg in schooljaar 2,3 en 4). 
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Terugblik; 
wat hebben we gerealiseerd? 
Het toetsen op inhoud en opbrengst, begint bij onszelf. Evalueren van eigen handelen is belangrijk, op grond daarvan kan het veranderingsproces starten.  

Hieronder volgt een rapportage over de geboekte resultaten bij de verschillende projecten vorig schooljaar.

 

Project – en actie plannen 2019-2020 Inhoud 

Handeling gericht werken in de klas Aan het einde van schooljaar 2019-2020 

 Kunnen de leerkrachten tijdens de instructiemomenten differentiëren in instructieaanbod (hierbij kan gebruik gemaakt worden van de taxonomie 
van Bloom) 

 Wordt de verwerking van de lesstof van rekenen/spelling/taal/(aanvankelijk/technisch) lezen gedifferentieerd aangeboden, waarbij gekeken wordt 
naar aanbod in herhaling, basis en verdieping/verrijking afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.  

 Wordt in de groepsmap voor rekenen van periode naar periode vooruit gepland met de gestelde doelen daarin opgenomen en geëvalueerd (ook 
tussenevaluaties/aanpassingen) 

 Staat in de groepsmap (vooruitgepland) de doelen beschreven welke kinderen welke extra ondersteuning krijgen (binnen de klas: leerkracht of 
buiten de klas: onderwijsassistent) en welk zorgniveau daar bij hoort.  

 Nemen de groepen 1 (oktober/november en april) en groepen 3 (januari/februari) de quickscan af van het Digitaal Handelingsprotocol 
Hoogbegaafdheid (DHH). En wordt wanneer nodig de procedure van het DHH opgestart.  

 
Conclusie: 
In februari 2020 zijn er prioriteiten gesteld, omdat de doelen dit schooljaar te vooruitstrevend waren. De focus werd gelegd op rekenen. Klassenbezoeken 
worden in september 2020 voortgezet. De rekendoelen in de groepsmap en de evaluatie hierop krijgen een vervolg. Kwaliteitskaart zorgstructuur is 
gemaakt.  
Zorgdragen voor PDCA-cyclus. 

Handeling gericht werken op school 
 

Aan het einde van schooljaar 2019-2020 

 Is de zorgstructuur van  IKC de Vonkenmorgen beschreven met betrekking tot de verschillende zorgniveaus in een kwaliteitskaart/stroomschema 

 Wordt op de kindkaarten tevens het extra aanbod in de groep (zorgniveaus en doelen) beschreven en geëvalueerd. 
Is bepaald op welke manier EDI wordt vormgegeven op IKC de Vonkenmorgen en welke keuzes we daarin maken. Dit ligt vast in een kwaliteitskaart 

Doelen kinderopvang Aan het eind van dit jaar: 

Doelen vanuit het strategisch beleidsplan: 
- Voldoet tenminste 90% van de peuters aan de startkwalificatie zoals omschreven staat in het referentiekader van 2 tot 7 jarigen van het SLO. Hierbij 

wordt expliciet aandacht besteed aan de executieve functies. 

- Hebben wij het aandeel van het VVE-aanbod op de peutergroepen vergroot. 

Doelen vanuit de IKK-Wet kinderopvang: 
- Heeft elk kind een mentor die de ontwikkeling van het kind bijhoudt en bespreekt met de ouders. De ontwikkeling wordt bijgehouden door middel 

van het volg-instrument KIJK! 

- Zijn alle pedagogisch medewerkers in het bezit van een geldig kinder-EHBO-diploma. 

- Worden alle pedagogisch medewerkers op de werkvloer gecoacht door de pedagogisch coach. 

- Hebben alle pedagogisch medewerkers op de VVE groepen in augustus 2020 een 3F niveau op taalgebied behaald. (andere pm-ers 2023) 

- Zijn alle pedagogisch medewerkers van de voorschoolse voorziening in het bezit van een Startblokken-certificaat. 

- Volgen de pedagogisch medewerkers die werken met baby’s de training ‘werken met baby’s’. 

- Wordt op de Ieniemieniebende voldaan aan het vaste gezichten beleid. 



         Gids Integraal Kind Centrum de Vonkenmorgen 2020-2021 17 

Doelen vanuit het pedagogisch beleidsplan 0-4 jaar: 

- Werken alle pedagogisch medewerkers vanuit de pedagogische doelen van Riksen-Walraven. 

1. Het bieden van emotionele veiligheid 

2. Het stimuleren van persoonlijke competentie 

3. Het stimuleren van sociale competentie 

4. Overdragen van waarde en normen. 

Conclusie: 

Cursus ‘werken met baby’s’ wordt schooljaar 2020-2021 voorgezet. Alle pm’ers hebben een EHBO diploma.  

De opvang werkt met vaste gezichten. (Criterium Riksen Walraven) 

Edi 
 

Aan het eind van dit jaar: 

 Hebben wij onderzocht hoe een EDI les er op de Vonkenmorgen uitziet en is er sprake van uniformiteit in de manier van lesgeven. 

 Passen de leerkrachten coöperatieve werkvormen toe in hun lessen. 

 Wordt de verwerking van de lesstof van rekenen/spelling/taal/(aanvankelijk/technisch) lezen gedifferentieerd aangeboden, waarbij gekeken wordt 

naar aanbod in herhaling, basis en verdieping/verrijking afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.  
 

Conclusie: 

Door het coronavirus is de scholing ¾ afgerond, wordt in 2020-2021 voortgezet (pijler 1). We zetten ons in om de scholing ook voor de groepen 1-2 te 

starten. 

Begrijpend lezen 

 

De Vonkenmorgen behaalt minimaal het landelijk gemiddelde op de tussentoetsen van het (leerling)volgsysteem. Eind schooljaar 2019-2020 behaalt 60% 
van de leerlingen een I, II en III score en 40% een I of II score.  
 
Aan het einde van dit jaar:  
Begrijpend lezen/studievaardigheden:  

 Is onze visie op begrijpend lezen helder en vastgelegd in een nieuwe kwaliteitskaart.  

 Is de EDI-werkwijze beschreven en opgenomen in de kwaliteitskaart.  

 Geven wij les in studievaardigheden a.d.h.v. de methode Blits.  

 Hebben wij onderzocht en uitgeprobeerd welke methode van begrijpend lezen het best bij ons past en zijn we er klaar voor om deze aan het einde 

van schooljaar 2019-2020 in te voeren.  

Boekpromotie:  

 Hebben wij deelgenomen aan de Kinderboekenweek, is er een voorleeswedstrijd geweest en hebben wij actief aan boekpromotie gedaan.  
 
Conclusie:, 

Begrijpend lezen blijft een aandachtspunt. We zijn hierin wel realistisch, dat een nieuwe methode bijdraagt aan positieve resultaten. Dit moet terug te 

zien zijn in de SZE 2020-2021. Er is een start gemaakt met de kwaliteitskaart. Na de implementatie van de nieuwe methode, kan deze worden afgerond. 

Zorgdragen PDCA-cyclus. 

ICT Aan het eind van dit jaar: 

 Hebben de leerkrachten hun eigen vaardigheid m.b.t. Prowise Go vergroot en kunnen zij dit toepassen in de praktijk. 

 Heeft de projectgroep ICT samen met de leerkrachten onderzoek gedaan naar een gedifferentieerde aanpak m.b.t. mogelijkheden binnen ICT.  

Bijvoorbeeld  met behulp van Oefenweb:  Taaltuin, Rekenzee en Word&Birds.  

 Is onze visie op ICT helder en vastgelegd in een nieuwe kwaliteitskaart. 
 
Conclusie: 

Doel behaald. Leerkrachten hebben kennis vergroot.  

ICT komt in 2020-2021 terug. Zorgdragen voor PDCA-cyclus 
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SEO Aan het eind van dit jaar: 
 
 Zien:  

 Hebben wij alle dimensies op 2 momenten geobserveerd en geregistreerd. 

 Zijn wij in staat (na hulp van Patrick Bakker) om de gegevens vanuit te observatie te analyseren en naar te handelen. 

 Kunnen wij vanuit de analyse ons pedagogisch handelen aanpassen. Wij kunnen kritisch kijken naar onze eigen leerkrachtvaardigheden. 
  
Sociaal veiligheidsplan: 

 Hebben wij een sociaal veiligheidsplan dat door het team goedgekeurd is (incl. stappenplan pesten). 

 Hebben we 2 actieve vertrouwenspersonen die bij de kinderen bekend zijn. 
  
Intervisie: 

 Hebben de collega`s deel uitgemaakt van en intervisiemoment in samenwerking met de Wieling 
  
Kijk: 

 Zijn de doelen komende uit de KIJK (0-7 jaar) weggezet in de dagplanning. 
 

Nieuwe methode: 

 Hebben wij de nieuwe methode voor SEO: "Kwink", volledig geïmplementeerd. De grondregels van ons IKC zijn: 

* Wij gaan respectvol met elkaar om. 
* Iedereen hoort erbij. 
* Wij luisteren naar elkaar. 
* Een conflict praten we uit.   

 
Conclusie: 

Scholing Kwink voor alle medewerkers heeft begin van het schooljaar plaatsgevonden.  

Start inzetten vertrouwenspersonen moet volgend schooljaar opgepakt worden. 

Schooljaar 2020-2021 is er een veiligheidscoördinator. (Alwin van de Laak) Dit s wettelijk vereist. Intervisiemoment is wegens het Coronavirus niet 

doorgegaan. 

Doelen voor het jonge kind Kleuterplein/kleuteruniversiteit 

Aan het eind van dit jaar: 

 Hebben wij naast de 8 thema’s van kleuterplein, gewerkt met een aantal thema’s van kleuteruniversiteit. 

 Is er een nieuwe kwaliteitskaart Kleuterplein/kleuteruniversiteit 
 

Afstemmen doorgaande lijn 

Aan het eind van dit jaar: 

 Is er een kwaliteitskaart doorgaande lijn peuters-kleuters. In deze kaart zijn in ieder geval de volgende onderdelen opgenomen: 
* De thema’s 
* Samen spelen op het plein 
* Het afstemmen van de festiviteiten 
* De warme overdracht 
* KIJK 0-7  
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Rekenen 

Aan het eind van dit jaar: 

 Is er een kwaliteitskaart rekenen voor de groepen 1/2  

 Hebben wij samen met de peuters kritisch naar de SLO doelenlijst gekeken. Welke doelen komen in de KIJK naar voren. De doelen die overblijven 
worden netjes onder elkaar gezet. 

 Hebben wij elke maand een kist bij Marant besteld. In deze kist zitten materialen speciaal voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.  
Overkoepelende doelen 

Aan het eind van dit jaar: 

 Nemen de groepen 1 (oktober/november en april) en groepen 3 (januari/februari) de quickscan af van het DHH. En wordt wanneer nodig de 
procedure van het DHH opgestart.  

 Hebben wij samen naar EDI voor kleuters gekeken en hebben wij in een kwaliteitskaart vastgelegd hoe wij op IKC de Vonkenmorgen omgaan met 
EDI bij kleuters. 

 Is onze visie op begrijpend luisteren duidelijk en is deze opgenomen in de kwaliteitskaart begrijpend lezen/luisteren.  
 

Conclusie: 
Het vroegtijdig signaleren van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong is opgestart, maar wordt volgend schooljaar verder ontwikkeld. 
Er is een doorgaande lijn betreft de kindkaarten. IB’er en de leerkrachten van groep 1-2 hebben hierover nauw contact. KIJK wordt nu als rapportage 
meegegeven. 
Expertis zal volgend schooljaar een vervolg krijgen met EDI en groep 1-2. 
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BEREIKBAARHEID 
 
Adres en telefoonnummer 
Locatie Schoolstraat 
Integraal Kind Centrum de Vonkenmorgen 
Schoolstraat 1 
6691 XP Gendt 
 
Telefoonnummer: 
0481-421371 
 
Locatie Nijmeegsestraat 
Integraal Kind Centrum de Vonkenmorgen 
Nijmeegsestraat 3 
6691 CJ Gendt 
 
Telefoonnummer 
0481- 421298 
 
Emailadres: ikcdevonkenmorgen@delinge.nl 
Website:   www.vonkenmorgen.nl 
Facebook:   www.facebook.com/ikcdevonkenmorgen 
 
De gebouwen 
Het Integraal Kind Centrum heeft twee locaties. 
Op de locatie aan de Schoolstraat kant zijn de kinderopvang en basisschool groepen 1 t/m 4 gehuisvest. 
Aan de Nijmeegsestraat bevindt zich de basisschool groepen 5 t/m 8. Op beide locaties vinden naschoolse activiteiten plaats. De BSO is ook aan de Schoolstraat, maar maakt met haar activiteiten 
gebruik van beide gebouwen. 
De Vonkenmorgen heeft vier speelplaatsen verdeeld over de twee locaties. Op de speelplaatsen staan vaste speeltoestellen, banken en bomen.  
De hoofdingang van het Kind Centrum bevindt zich in het midden van het schoolplein aan de Schoolstraat. Hier is ook de ingang voor de groepen 1-2 en de kinderopvang de Elmobende. Aan de 
rechterzijde van dit schoolplein bevindt zich de ingang voor de Oskarbende. Voor de kinderopvang van de 0 -2 jarige, de Ieniemieniebende is er een aparte ingang aan de Schoolstraat. Deze ingang is 
kinderwagenvriendelijk en voorzien van een parkeergelegenheid. 
Aan het schoolplein Batouwestraat/Schoolstraat bevindt zich de ingang voor de groepen 3-4. De locatie aan de Nijmeegsestraat heeft een ingang voor alle groepen. 
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HET TEAM 
 
De samenstelling van het team 
Aan ons IKC zijn de volgende medewerkers verbonden: 1 directeur , 20 leraren, 3 
onderwijsassistenten, 16 pedagogisch medewerkers, 1 intern begeleider en 1 ondersteuner 
van de leerkrachten. Verder beschikt het IKC over 2 conciërges en 1 administratief 
medewerkster. Op de onderbouw wordt er schoongemaakt door 1 medewerker van het 
schoonmaakbedrijf Aalbers, Het voorschoolse gedeelte wordt schoongemaakt door iemand in 
dienst van de stichting voor de schoonmaak van onderbouwlocatie (Schoolstraat). De 
bovenbouwlocatie (Nijmeegsestraat) wordt schoongemaakt door 2 medewerkers van het 
schoonmaakbedrijf Aalbers. 
 
Directeur 
De directeur draagt zorg voor de algemene leiding van het Integraal Kind Centrum. 
 
Intern begeleider 
Zij werkt op groepsniveau en heeft veel contact met de leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers. Aankomend jaar is er ondersteuning in de onderbouw, onder andere op het 
gebied van de doorgaande lijn. 
 
Pedagogisch medewerkers peuteropvang /kinderopvang/BSO 
Er zijn 16 pedagogisch medewerksters werkzaam. Zij zijn MBO en HBO opgeleid en 
Startblokken gecertificeerd, in opleiding voor de certificering of studerend aan een HBO-
opleiding. De pedagogisch medewerkers zijn breed inzetbaar. Voor kinderen betekent dit 
continuïteit en herkenbaarheid.  
 
Veiligheidscoördinator 
Er is dit jaar 1 veiligheidscoördinator aanwezig De veiligheidscoördinator is het centrale 
aanspreekpunt voor teamleden, ouders en externe partijen voor sociale veiligheid. Hij is de 
bewaker van de uitvoering van veiligheidsbeleid in de school. 
 
Leerkrachten  
Ouder(s), verzorger(s) en kinderen hebben binnen het basisschooldeel van het IKC voor het 
grote deel  te maken met het team van leerkrachten. De groepen op onze school hebben éen 
of twee vaste groepsleerkrachten. 

 
 
Onderwijsassistenten 
We werken met onderwijsassistenten die de leerkrachten ondersteunen 
 
Vrijwillige groepshulpen kinderopvang  
Vrijwilligers ondersteunen pedagogisch medewerkster en peuters op de groep. Om de 
continuïteit op de groepen te waarborgen streven we er naar zoveel mogelijk vaste vrijwilligers 
aan te trekken. Hierbij werken wij samen met de Stichting Welzijn Lingewaard. Voor onze 
vrijwilligers organiseren we jaarlijks een aantal cursussen en  themabijeenkomsten waaronder 
Startblokken, Kinder-ehbo en Veiligheid en Gezondheid. In ons vrijwilligersbeleid zijn 
afspraken, procedures en vergoedingen vastgelegd voor alle vrijwilligers die binnen het 
peuteropvang werkzaam zijn. Alle vrijwilligers op de groep zijn in bezit van een Verklaring 
Omtrent Gedrag 
 
Ontwikkeling van medewerkers 
Veranderingen in de maatschappij en het onderwijs zijn van invloed op de van medewerkers 
gevraagde vaardigheden. Om daarop goed te kunnen inspelen hebben alle teamleden 
gesprekken met de directeur. In de gesprekken staat professionele ontwikkeling in relatie tot 
de ontwikkelingen binnen het IKC centraal. Teamscholing en individuele scholing zijn hiervan 
onderdeel. 
 
Vervanging 
Bij ziekte of afwezigheid van de medewerkers wordt in alle gevallen door het IKC voor 
vervanging gezorgd. Alle vervangers zijn gekwalificeerd. Bij de kinderopvang wordt de 
vervanging gerealiseerd binnen het eigen personeelsbestand. Bij het basisschooldeel wordt 
gebruik gemaakt van eigen personeel en een vervangingspool. Zij zijn niet altijd bekend met 
ons IKC, waardoor ze mogelijk een vraag van ouders niet direct kunnen beatwoorden.  
 
Bedrijfshulpverlening 
Het IKC heeft voldoende bedrijfshulpverleners. Zij bieden eerste hulp, beperken en bestrijden 
brand en organiseren ontruimingsoefeningen. Jaarlijks vindt er bijscholing plaats.
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Groepsindeling 2020-2021

 
 

kov Evi Arends / Mireille Admiraal / Melanie Basten /  Corine te Boekhorst /  Bas Bombach / 
Michelle Hendriks / Kim van Hest / Margriet van Houwelingen / Monique Janssen / Nena 
Kerkman / Janny Knorth / Mariëlle Kregting / Petra Lozekoot / Anke Mom/ Sandra Pruijn / 
Tineke van Stokkum / Rianne Tolhuizen / Sabine Wiltink / Marscha van Workum /  

  

1-2a Judith Janssen / Anita van der Hijden (Carla Remijn vervangt start schooljaar Judith Janssen) 5a Anita van der Hijden / Anne Roos Engbersen 

1-2b Chantal Jurrius / Patricia Kroeze 5b Vera van Stokkum / Irene van Leeuwen 

1-2c Ans Melchers / Chantal Jurrius 6a Lisanne de Haan  

3a Patricia Visser / Inge Scholten 6b Anouk Schenkels 

3b Nienke Grievink / Rianne Reulink 7 Monique Hermsen / Pascal Gertsen 

4a Anouk van den Brink / Inge Scholten 7/8 Jan-Willem Lentjes / Judith Nijenhuis 

4b Henny Kregting / Judith Nijenhuis 8 Alwin van der Laak 

 
 
Stage op IKC de Vonkenmorgen 
Het team stelt elk jaar een aantal stageplaatsen beschikbaar. Toekomstige collega’s kunnen zo in de praktijk de werkzaamheden van de kinderopvang en de basisschool oefenen. 
Pedagogisch medewerker, onderwijsassistent, HBO opleiding pedagogiek of leerkracht basisonderwijs. Alle stagiaires op de kinderopvang zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag. IKC de 
Vonkenmorgen heeft 3 stage coördinatoren. Voorschools: Gina van den Broek en Basisschool Nienke Grievink en Anouk van den Brink.
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OPVANG, ONDERWIJS, ONTSPANNING ONTWIKKELING EN 
OPVOEDING 
 

Eén adres waar uw kind naar toe kan gaan van 0-13 jaar en 
van 7.00 tot 19.00 uur. 
 
OPVANG  
Kinderopvang De Linge biedt dagopvang, voorschoolse 

educatie in de peutergroep en peuteropvang, tussen-

schoolse opvang en buitenschoolse opvang. Hierbij werken 

we samen met de basisscholen van De Linge. Ons doel is 

voor kinderen verantwoorde opvang te verzorgen in een 

veilige en gezonde omgeving en passend bij de vraag van de 

ouders. 

Kernwaarden en uitgangspunten 

Wij vinden het belangrijk om kinderen te helpen 

zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid te ontwikkelen en 

respect te hebben voor zichzelf en anderen. We stimuleren 

de sociaal-emotionele ontwikkeling en vinden het belangrijk 

dat kinderen kunnen en mogen zijn wie ze willen zijn.  

De kernwaarden van het pedagogisch klimaat op de 

kinderopvang van De Linge zijn: veiligheid, respect en 

betrokkenheid. 

Een kind dat zich veilig voelt kan zich optimaal ontwikkelen. 

In een veilig pedagogisch klimaat ervaart het kind respect 

en vertrouwen, krijgt het kind ruimte om zelf te 

onderzoeken en te experimenteren, en wordt het in staat 

gesteld zelf oplossingen te zoeken voor problemen en bij 

conflicten. Medewerkers zijn betrokken en volgen de 

kinderen bij hun ontwikkeling. Een kind communiceert op 

veel verschillende manieren. De pedagogisch medewerker 

probeert de verschillende ‘talen’ van het kind te verstaan en 

zelf zo veelzijdig mogelijk met het kind te communiceren. Zij 

biedt mogelijkheden en materialen aan waarmee alle 

kinderen hun talenten verder kunnen ontwikkelen.  

Het pedagogisch klimaat op de groep 

Als basis voor het pedagogisch klimaat dienen de gemeen-

schappelijke doelen voor opvoeding en opvang van Riksen-

Walraven:  

• Het bieden van emotionele veiligheid in een veilige en 

gezonde omgeving 

Dit doen we door op een sensitieve en responsieve manier 

met kinderen om te gaan en rekening te houden met de 

ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden. Kinderen 

hebben recht op respect voor hun autonomie, waarbij 

grenzen worden gesteld en structuur wordt geboden. Zo 

kunnen kinderen zich emotioneel veilig en geborgen voelen. 

Vanuit dit gevoel van veiligheid gaan ze op onderzoek uit, 

maken ze contact en ontwikkelen ze zich.  

• Het bevorderen van persoonlijke competentie  

Onze pedagogisch medewerksters dagen kinderen 

spelenderwijs uit in de ontwikkeling van hun motorische 

vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden 

en creatieve vaardigheden.  

Het is belangrijk dat pedagogisch medewerkers het spel van 

kinderen actief begeleiden en verrijken. Zij spelen een 

actieve en soms ook sturende rol bij de stimulering van de 

ontwikkeling van kinderen, zowel cognitief als sociaal-

emotioneel. Er is ruimte voor vrij spel, maar ook voor 

begeleide activiteiten. 

• Het bevorderen van sociale competentie  

Sociale competenties ontstaan in relatie met andere 

mensen en in allerlei verschillende sociale situaties. 

Contacten tussen kinderen zijn vanzelfsprekend in een 

kindcentrum. Het soort contact verschilt  en is mede 

afhankelijk van de activiteiten zoals tijdens de verzorging- 

en voedingsmomenten, in de groep, tijdens een activiteit of 

tijdens vrij spel.  

De pedagogisch medewerksters zijn een rolmodel voor de 

kinderen in de manier waarop zij zich gedragen bij: 

 de manier van steun bieden, troosten; 

 de manier van communiceren met kinderen en 

ouders; 

 de inbreng bij de begeleiding van het spel: het 

verrijken van de spelmogelijkheden of hanteren van 

spelregels; 

 de manier waarop zij handelen in conflictsituaties of 

pestgedrag. 

• Socialisatie door overdracht van algemeen aanvaarde 

normen en waarden  

We vinden het belangrijk dat een kind leert eigen behoeftes 

en emoties te herkennen en verwoorden. We vinden het 

belangrijk dat het eigen keuzes leert maken, zelfvertrouwen 

ontwikkelt en op een goede manier voor zichzelf leert op te 

komen. De pedagogisch medewerkster heeft er aandacht 

voor hoe elk kind hiermee omgaat/om kan gaan en 

ondersteunt en stimuleert waar mogelijk. 

Ieder kind een mentor 

Elk kind op onze opvang krijgt een mentor toegewezen. 

Hierover informeren we de ouders schriftelijk. De mentor 

werkt op de groep waarin het kind geplaatst is. Zij volgt de 

ontwikkelingen van het kind, is het eerste aanspreekpunt 

voor ouders (en in de BSO ook voor het kind). Op vaste 

momenten bespreken we de ontwikkeling van het kind met 

de ouders. 

Tijdens het intakegesprek informeren we ouders  wie de 

mentor van hun kind zal gaan worden. 

Hoe ziet ons aanbod eruit?  

Dagopvang 

In de vertrouwde en huiselijke omgeving van het dagverblijf 

bieden we de allerjongste kinderen van 0-2 jaar verzorging 

die aansluit bij de persoonlijke behoefte van elk kind. Vanuit 

een veilige basis volgen we kinderen in hun dagritme en 

begeleiden en stimuleren we hen bij de ontwikkeling en het 

ontdekken van de wereld om hen heen.  

Onze dagopvang is geopend van  07.00 tot  19.00 uur. 

Afhankelijk van de vraag van ouders kunnen de 

openingstijden per locatie afwijken. Op onze dagopvang 

plaatsen we kinderen in de leeftijd vanaf 10 weken tot 4 

jaar.  Op onze dagopvanggroepen werken maximaal drie 

pedagogisch medewerksters samen op de groep.  

 

Peutergroep en peuteropvang  

De peutergroep is een educatief aanbod voor kinderen van 

2-4 jaar. Voorheen heette dit de peuterspeelzaal. De 

openingstijden van de peutergroep zijn afgestemd op de 

openingstijden van de basisschool. ’s Ochtends is de 

peutergroep 3 uur geopend, ’s middags 2,5 uur.  



         Gids Integraal Kind Centrum de Vonkenmorgen 2020-2021 24 

De peutergroep is geopend tijdens de 40 reguliere 

schoolweken.  

Het educatieve aanbod op de peutergroepen is ook 

toegankelijk voor ouders die geen recht hebben op 

kinderopvangtoeslag. In samenspraak met de gemeente en 

de overige kinderopvangorganisaties in de gemeente 

Lingewaard neemt de gemeente het kinderopvangtoeslag-

deel voor haar rekening waardoor deze ouders een 

inkomensafhankelijke bijdrage betalen voor een plaats op 

de peutergroep.  Ouders die voor inkomensafhankelijke 

peuteropvang in aanmerking komen, nemen 2 dagdelen van 

3 uur af. 

Zowel in de peutergroep als de peuteropvang werken we 

samen aan de doorgaande lijn met de basisschool.  De 

peuteropvang heeft dezelfde openingstijden als het 

dagverblijf. Naast educatie is de peuteropvang ook bedoeld 

om opvang en verzorging te bieden aan werkende ouders 

op basis van een 52-wekenrooster.  

Voorschoolse Educatie door middel van Startblokken 

Op alle peutergroepen werkt De Linge met het landelijk 

erkende programma voor Voorschoolse educatie: 

Startblokken. Startblokken is gebaseerd op de zogenaamde 

zone van naaste ontwikkeling. Hierbij speelt de pedagogisch 

medewerkster een belangrijke rol, omdat zij het kind 

precies de juiste steun of uitdaging kan bieden om een 

volgende stap te zetten in de ontwikkeling. 

Ouders van wie het kind op basis van een VVE-indicatie in 

aanmerking komt voor VVE kunnen uit 3 mogelijkheden 

kiezen hoe zij deze uren voor hun kinderen willen afnemen: 

4 dagdelen van 3 uur, 3 dagdelen van 4 uur of 2 dagdelen 

van 6 uur, afhankelijk van de beschikbaarheid op de locatie. 

De kinderen krijgen een gericht ontwikkelingsaanbod. 

De pedagogisch medewerkster volgt de ontwikkeling van elk 

kind. Zij signaleert specifieke zorg en begeleidingsbehoefte 

van het kind en bespreekt haar bevindingen met de ouders. 

Ondersteuning en aanbod op de groep worden afgestemd 

op de behoefte van het kind en de groep. In de dagindeling 

variëren we in het activiteitenaanbod en door te werken 

met grote en kleine kringen en individuele activiteiten en 

rustmomenten.   

Bij een specifieke begeleidingsbehoefte bespreken we met 

de ouders welke opties er zijn om aan te kunnen sluiten bij 

het kind. 

Buitenschoolse opvang 

Op de buitenschoolse opvang bieden we  voor- en 

naschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar. De 

kinderen in de groepen zijn meestal afkomstig van onze 

scholen. Onze buitenschoolse opvang sluit aan op de 

schooltijden. Goede verzorging en een veilige plek zijn 

belangrijk en daarnaast willen we uw kind ook de 

mogelijkheid bieden om zich op een speelse manier te 

kunnen ontwikkelen door met vriendjes en vriendinnetjes 

te spelen, aan sport te doen, naar muziek te luisteren en 

mee te doen met creatieve activiteiten. Zo maken we van 

de BSO een plek waar kinderen van 4-13 jaar zich thuis 

voelen. Onze pedagogisch medewerkers maken die 

omgeving samen met de kinderen. Daarbij houden de 

pedagogisch medewerksters rekening met de verschillende 

behoeften, en respecteren ze de eigenheid van de kinderen. 

Pedagogisch medewerksters ondersteunen de kinderen en 

bieden hun de nodige ruimte. 

 

Inschrijving, plaatsing en tarieven 

Wij hanteren bij plaatsing de algemene voorwaarden van de 

branche maatschappelijke kinderopvang waarbij De Linge is 

aangesloten. Deze algemene voorwaarden en de 

aanvullende voorwaarden kinderopvang De Linge kunt u 

vinden op onze website.  

 

Inschrijving  

U schrijft uw kind bij ons in door middel van het 

inschrijfformulier op onze website.  

Stuur het formulier ingevuld en ondertekend naar het 

servicebureau van De Linge: kinderopvang@delinge.nl of 

naar het postadres: Polseweg 13, 6851 DA Huissen. 

Bevestiging  

U ontvangt van ons een bevestiging van uw inschrijving per 

mail.  

 

 

Plaatsingsprocedure  

Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding. Een indicatie 

via het consultatiebureau kan reden zijn om kinderen met 

voorrang te plaatsen. 

Ongeveer zes weken voor plaatsing nemen wij contact met 

u op voor definitieve plaatsing van uw kind. Dit gebeurt 

telefonisch of schriftelijk.  

Nadat er overeenstemming is over de plaatsing ontvangt u 

een overeenkomst waarmee de plaatsing wordt bevestigd. 

Vervolgens informeren wij de pedagogisch medewerkster, 

waarna zij contact met u opneemt om een afspraak te 

maken voor een kennismakingsgesprek.  

Wijziging 

Voor wijzigingen van contract en/of rooster kunt u contact 

opnemen met ons servicebureau.  

 

Tarieven  

De tarieven van de opvang worden jaarlijks vastgesteld. 

Voor de actuele gegevens verwijzen wij u naar de website 

van De Linge: www.delinge.nl/kinderopvang/tarieven. 

Met onze rekentool kunt u zelf een berekening maken wat 

de netto kosten van opvang bij De Linge zijn: 

http://www.delinge.nl/rekentool-kosten.  

Kwaliteit en Veiligheid 

Om de kwaliteit van onze kinderopvang te bewaken 

hanteren we de richtlijnen en eisen van de overheid, 

vastgelegd in de Wet Kinderopvang en de Wet Innovatie en 

Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK). 

 

Inspectie 

Om te kunnen beoordelen of aan deze regels wordt 

voldaan, zijn toetsingskaders voor kinderopvang opgesteld.  

In opdracht van de gemeente beoordeelt de GGD de 

kwaliteit en legt haar bevindingen vast in 

inspectierapporten. De meest recente inspectierapporten 

kunt u vinden op de website van het Landelijk Register 

Kinderopvang en Peuterspeelzalen (www.lrkp.nl). Hier staan 

alle opvangvoorzieningen van De Linge geregistreerd. De 

rapporten vindt u ook op onze locaties waar zij ter inzage 

liggen.   
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De kwaliteit van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 

wordt geïnspecteerd door de GGD en de 

Onderwijsinspectie.  

Veiligheid 

Voor fysieke veiligheid op de opvang zorgen wij door 

binnen- en buitenruimtes en spelmaterialen schoon en 

veilig te houden. Pedagogisch medewerksters zien toe op 

de veiligheid tijdens spelsituaties binnen en buiten. Zij 

weten hoe te handelen wanneer een kind ziek wordt of zich 

bezeert. Op elke groep is altijd een pedagogisch 

medewerkster aanwezig met een geldig certificaat voor 

kinder-EHBO.  

We zorgen ook voor gezonde voeding en voldoende 

beweging. In ons voedingsbeleid hebben wij met input van 

ouders, team en voedingsdeskundigen richtlijnen opgesteld 

voor gezonde voeding voor alle kinderen op onze opvang 

van 0 tot 13 jaar. Ook hebben we uitgangspunten opgesteld 

voor het buitenspelen.  

Emotionele veiligheid 

De pedagogisch medewerkers geven aandacht aan elk kind, 

zodat het zich gewaardeerd en geaccepteerd voelt. 

Pedagogisch medewerksters bieden structuur en 

duidelijkheid zodat kinderen weten waar ze aan toe zijn. Het 

is belangrijk dat kinderen het gevoel hebben onderdeel te 

zijn van een groep, ergens bij te horen. Dit kan door andere 

kinderen te leren kennen, door met elkaar vertrouwd te 

raken, door relaties met elkaar aan te gaan. Dit doen ze bij 

het organiseren van de groep, in de manier van omgaan 

met elkaar en in de communicatie en samenwerking met 

ouders en school. Daarnaast worden op elk IKC 

gedragsregels gehanteerd die zijn gebaseerd op een 

protocol of beleid. 

 

Gezondheid en veiligheidsbeleid 

De risico’s omtrent brandveiligheid, veilig en gezond 

gebouw, Arbo, sociale veiligheid, veilig ontdekken en 

verzorgen worden met behulp van de landelijk erkende 

Risicomonitor in kaart gebracht. In ons gezondheids- en 

veiligheidsbeleid staat beschreven hoe wij omgaan met 

veiligheid, gezondheid, het vierogenprincipe en 

achterwacht.  

Dit beleid is getoetst en voldoet aan de volgende 

voorwaarden:  

• Het beleid is actueel. 

• Het bevat een beschrijving van het continue proces 

van opstellen, implementeren, evalueren en 

actualiseren. 

• Het beleid bevat een plan van aanpak hoe de risico’s 

ingeperkt worden en hoe gehandeld moet worden 

zodra een ongezonde en/of onveilige situatie zich 

voordoet. 

• Er staat in beschreven hoe pedagogisch medewerkers 

leren kinderen omgaan met kleine risico’s. 

• Er staat in beschreven hoe het risico op 

grensoverschrijdend gedrag door zowel aanwezige 

volwassenen als kinderen wordt beperkt. Hierbij 

wordt ook beschreven hoe het vierogenprincipe 

wordt toegepast.  

• De uitwerking van de achterwachtregeling en het 

vierogenprincipe staat erin beschreven. Het 

vierogenprincipe houdt in dat er altijd een tweede 

volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren 

als een pedagogisch medewerker alleen op de groep 

staat. Bij het uitvoeren van dit principe houden we 

rekening met de voorspelbaarheid, mogelijkheid en 

frequentie waarin de pedagogische medewerker 

alleen op de groep is. Achterwacht houdt in dat er in 

geval van calamiteiten een volwassene beschikbaar is 

die binnen ambulance-aanrijdtijden op het 

kinderdagverblijf aanwezig kan zijn.  

 

Volgen van de ontwikkeling – doorlopende 

ontwikkelingslijn 

De pedagogisch medewerksters volgen, stimuleren en 

registreren de ontwikkeling van elk kind aan de hand van 

het ontwikkelingsvolgsysteem KIJK. Met dit volgsysteem is 

het mogelijk de ontwikkeling van het kind op alle 

ontwikkelingsgebieden (sociaal, motorisch, cognitief, 

creatief, taal, emotioneel) te volgen. De doelen en 

tussendoelen in dit instrument zijn gekoppeld aan de SLO-

doelen.  De mentor van het kind is verantwoordelijk voor 

het registreren van de observaties. Ook analyseert zij welke 

ontwikkelingsgroei elk kind doormaakt en of het aanbod op 

de groep aanpassingen nodig heeft om bij de ontwikkeling 

aan te blijven sluiten. Hiervoor richt zij elk  thema op 

passende wijze in. De voortgang in de ontwikkeling en de 

registraties in KIJK bespreken we structureel met de ouders. 

 

Doorgaande lijn van opvang naar school 

Met instemming van de ouders vindt een structurele 

overdracht plaats van gegevens van de kinderen naar het 

basisonderwijs. De pedagogisch medewerkster vult op een 

aantal vast omschreven momenten het kindvolgsysteem in, 

bespreekt dit met de ouders en draagt het over aan de 

leerkracht van de basisschool. Op deze manier gaat 

belangrijke informatie over de ontwikkeling van het kind 

niet verloren. Alle kinderen met een VVE-indicatie worden 

door middel van een zogeheten warme overdracht naar de 

basisschool overgedragen. Op steeds meer locaties vindt 

voor alle kinderen een warme overdracht plaats. Op 

sommige locaties gebeurt dit in de vorm van een 

driehoekgesprek waaraan de mentor van het kind, de 

ouders en de toekomstige leerkracht deelnemen. 

Het komt soms voor dat we ons zorgen maken over de 

ontwikkeling of gedrag van een kind. In dit geval bespreken 

we onze zorgen zo snel mogelijk met de ouders. We 

handelen dan op basis van een stappenplan.  

De groepsleiding wordt in dit soort situaties indien nodig 

ondersteund door een ervaren collega pedagogisch 

medewerker met zorgtaken. Deze denkt mee met 

groepsleiding en kan, indien zinvol, het kind observeren en 

inbrengen in het ‘Klein Casus Overleg’ als onderdeel van de 

Zorgstructuur 0-23 jaar in de gemeente Lingewaard. Ook 

kan de groepsleiding en ouders adviseren over de aanpak of 

te nemen stappen. Ook kan ambulante begeleiding worden 

ingezet via het Jeugdteam van de gemeente Lingewaard. 

Op locaties waar het IKC zich al verder heeft ontwikkeld kan, 

met instemming van ouders, ook de intern begeleider van 

school meekijken en/of de pedagogisch medewerkster 

ondersteunen. 
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Doorgaande lijn van dagopvang naar BSO 

In de tijd voorafgaand aan de overstap van dagopvang naar 

school en buitenschoolse opvang gaat de pedagogisch 

medewerker met het kind een aantal keren mee naar de 

betreffende groep om gezamenlijke activiteiten uit te 

voeren. Hierdoor leert het kind de nieuwe pedagogisch 

medewerkster en/of leerkracht kennen en went het aan de 

groep waar hij of zij in komt. 

Kinderen die uitstromen uit de peutergroep en/of het 

dagverblijf en gebruik gaan maken van de buitenschoolse 

opvang worden door de mentor van het kind overgedragen 

aan de toekomstige mentor van de BSO.  

Ouder en kind worden uitgenodigd voor een 

kennismakingsgesprek op de BSO met de mentor van hun 

kind. In dit gesprek worden ouder en kind o.a. geïnformeerd 

over wie de mentor van het kind wordt op de 

buitenschoolse opvang. 

Hoe ziet de dag eruit? 

Op de dagopvang:  

Een dag op de verticale groep van het kinderdagverblijf: 

 

Vanaf 7.00 uur kunnen de ouders hun kind(eren) brengen. 

Ouders leggen eventuele spulletjes in het mandje en dragen 

daarna hun kind over aan de pedagogisch medewerker. Na 

het uitzwaaien is er gelegenheid voor vrij spel en kunnen de 

kinderen zelf kiezen wat ze willen doen. Ook is het mogelijk 

dat kinderen samen ontbijten. Dit gebeurt in afstemming 

met de ouders.  

Rond 9.00 uur gaan wij gezamenlijk met de kinderen aan 

tafel. De kinderen krijgen iets te eten en te drinken en wij 

zingen met de kinderen liedjes, doen een spelletje en/of 

lezen een boekje voor. Na het tafelmoment verschonen wij 

de kinderen en gaan de groteren op het potje of op de wc. 

Na de verschoonronde gaan wij of naar buiten of doen we 

binnen nog een activiteit of allebei. Kinderen vanaf twee 

jaar nemen vanaf 8.30 uur deel aan  de activiteiten op de 

peutergroep.  

Rond 11.30 uur is het tijd voor de boterham en gaan wij aan 

tafel, nadat eerst de handen zijn gewassen. De kinderen 

mogen zelf kiezen wat ze op hun boterham willen. Ook de 

kinderen die voor activiteiten naar de peutergroep zijn 

geweest zijn dan weer terug om in de eigen stamgroep 

samen te eten. 

Na het eten is het weer tijd voor een verschoonmoment. De 

meeste kinderen gaan daarna naar bed.  

Ondertussen maken de pedagogisch medewerkers de groep 

en verschoonruimte schoon en hebben tijd om rapportages 

te schrijven. De kinderen die op blijven mogen vrij spelen of 

een activiteit aan tafel doen.  

Tussen 12.30 uur en 13.00 uur worden de kinderen, die 

maar een halve dag komen opgehaald of gebracht.  

De meeste kinderen zijn rond 14.30 uur wakker en worden 

dan uit bed gehaald.  

Als alle kinderen rond 15.00-15.15 uur wakker zijn, eten wij 

fruit en drinken we sap. Ook dan zingen wij weer liedjes of 

lezen een verhaaltje voor.  

Wij controleren hierna de luiers en gaan dan naar buiten of 

spelen in de hal.  

Om 16.30 uur doen we de laatste verschoonronde en 

daarna kunnen de ouders hun kind(eren) komen ophalen.  

Wij geven dan een overdracht aan de ouders hoe het met 

hun kind(eren) is gegaan.  

Aan het eind van de dag of tijdens dagdelen waarop de 

bezetting het toelaat (bijvoorbeeld woensdag- of 

vrijdagmiddag) kan de groep samengevoegd worden met 

kinderen van de BSO. 

In het aanbod op de groep wordt hier rekening mee 

gehouden. Dit doen we door te kijken wat kinderen samen 

kunnen, bijvoorbeeld eten, drinken, buitenspelen en hoe 

we voldoen aan de behoefte van de verschillende 

leeftijdscategorieën. Als de kleintjes op bed liggen kunnen 

de kinderen van de BSO bijvoorbeeld in overleg met de 

pedagogisch medewerker spelen met materiaal dat bij 

jonge kinderen te onveilig is (knikkeren, ministeck, 

strijkkralen, timmeren, enz.)  

Samen met de jongsten zijn er ook leuke gezamenlijke 

activiteiten te bedenken en uit te voeren: toneelspel, 

zingen/dansen, bouwen met lego, enz.)  

Het komt ook voor dat een pedagogisch medewerker met 

een deel van de oudste peuters voor activiteiten 

gebruikmaakt van de BSO-ruimte en/of samen met de 

jongste BSO-kinderen een activiteit doet. Hierdoor kunnen 

de oudste peuters, die bijna naar basisschool en BSO 

doorstromen alvast wennen aan de groep, ruimte en de 

pedagogisch medewerkster van de BSO.  

Op de peutergroep:  

Aanvang van de ochtend/middag: binnenkomst van de 

kinderen: 

 

Elk kind dat binnenkomt, in de eigen groep, wordt door de 

pedagogisch medewerker welkom geheten, soms door een 

groet, soms door een opmerking over een trui, het kapsel, 

afhankelijk van waar een kind gevoelig voor is. Deze 

aandacht geeft het kind een gevoel van zekerheid, van 

veiligheid. Het ervaart: ‘ze zien mij, ik ben er ook!’  

Daarna neemt de pedagogisch medewerker of de 

aanwezige stagiaire/vrijwilliger met het kind afscheid van de 

ouder of pedagogisch medewerkster van het dagverblijf.  

Vrij spel  

Tijdens het vrije spel kunnen kinderen in principe met al het 

materiaal spelen dat aangeboden wordt. Hierbij valt te 

denken aan speelactiviteiten in daarvoor ingerichte hoeken 

zoals bewegingsactiviteiten (peutergym, bewegen op 

muziek), constructie-activiteiten (bouwen met blokken, 

duplo, nopper, lego en andere materialen) fantasie- en 

rollenspel in huishoek/verkleedhoek, creatieve activiteiten, 

spellen aan tafel (puzzelen, domino, lotto, memorie, en 

taalactiviteiten (leeshoek, taalspelletjes, verteltafel, 

kringgesprek). 

 

Opruimen  

Samen met de kinderen wordt het speelgoed en het 

gebruikte materiaal opgeruimd. Hierdoor leren de kinderen 
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samen te werken en ontstaat een besef van de afspraken in 

de groep. De leiding begeleidt de kinderen hierin.  

Fruit eten  

Op elke groep wordt met de kinderen fruit gegeten.  

 

Buiten spelen  

Als het weer het maar enigszins toelaat wordt elke dag (in 

ieder geval even) buiten gespeeld, in de zandbak, op het 

speeltoestel en met de fietsjes en tractors. De leiding houdt 

toezicht, begeleidt de kinderen bij de speeltoestellen en 

speelt met de kinderen.  

De grote en kleine kring  

De kring is een gezamenlijk moment voor leiding en 

kinderen. Aan de vaste tafel of in een kring op stoeltjes 

zingen we liedjes, doen we spelletjes en drinken de 

kinderen samen hun melk of sap.  

In de kleine kring besteedt de pedagogisch medewerkster 

d.m.v. voorlezen en taalspelletjes extra aandacht aan 

taalstimulering.  

Afsluiting van de ochtend/middag  

De pedagogisch medewerkster sluit met een vast ritueel de 

ochtend/middag af, in de kring of buiten. Op deze wijze 

beseffen de peuters dat het einde van de ochtend/middag 

is aangebroken en dat ze nu met de ouders meegaan of 

door de pedagogisch medewerkster naar het dagverblijf 

worden gebracht. 

Op de BSO: 

Aanvang van de ochtend/dag/middag: binnenkomst van de 

kinderen: 

Elk kind dat binnenkomt, in de eigen groep, wordt door de 

pedagogisch medewerkster welkom geheten, soms door 

een groet, soms door een opmerking over een trui, het 

kapsel, afhankelijk van waar een kind gevoelig voor is. Deze 

aandacht geeft het kind een gevoel van zekerheid, van 

veiligheid. Het ervaart: ‘ze zien mij, ik ben er ook!’  

Daarna neemt de pedagogisch medewerkster met het kind 

afscheid van de ouder of pedagogisch medewerkster.  

Ontbijt/samen iets eten (fruit, groente) en drinken 

Op de VSO bieden we de mogelijkheid voor kinderen die 

tussen 7.00 uur en 7.30 uur komen om te ontbijten. De 

pedagogisch medewerkster dekt samen met de kinderen de 

ontbijttafel en eet samen met hen. Daarna wordt er 

gezamenlijk opgeruimd. 

Op de naschoolse opvang drinken en eten de kinderen 

gezamenlijk iets.   

Hierna is gelegenheid voor: 

Vrij spel   

Tijdens het vrije spel kunnen kinderen in principe met al het 

materiaal spelen dat aangeboden wordt/op het IKC 

aanwezig is. Hierbij valt te denken aan speelactiviteiten in 

daarvoor ingerichte hoeken zoals bewegingsactiviteiten in 

het gymlokaal, constructie-activiteiten (bouwen met 

blokken, duplo, nopper, lego en andere materialen) 

fantasie- en rollenspel in huishoek /verkleedhoek /podium 

/aula van het IKC, creatieve activiteiten, spellen aan tafel 

(puzzelen, domino, lotto, memorie, en taalactiviteiten 

(leeshoek, taalspelletjes, verteltafel, kringgesprek). 

Geplande activiteiten 

De pedagogisch medewerksters bereiden deze voor, mede 

aan de hand van suggesties/input van de kinderen.  

Opruimen  

Samen met de kinderen wordt het speelgoed en het 

gebruikte materiaal opgeruimd. Hierdoor leren de kinderen 

samen te werken en ontstaat een besef van de afspraken in 

de groep. De leiding begeleidt de kinderen hierin.  

Eetmoment 

Aan de kinderen die langer blijven wordt aan het eind van 

de middag  nog iets te eten aangeboden, bijvoorbeeld 

yoghurt, vla, fruit en iets te drinken.  

In de vakantie of tijdens een studiedag lunchen de kinderen 

gezamenlijk.  

Buiten spelen  

Als het weer het maar enigszins toelaat wordt elke dag 

buiten gespeeld, in de buitenspeelplaats van het IKC of in de 

speeltuin/park of andere geschikte gelegenheid in de 

nabijheid van het IKC. In de vakantieperiode en op 

studiedagen gaan de pedagogisch medewerksters 

gedurende langere tijd met de kinderen naar buiten, 

bijvoorbeeld struinen in de polder, op bezoek bij een ander 

IKC met een mooie buitenruimte, een speeltuin, enz. De 

leiding houdt toezicht, begeleidt de kinderen bij de 

speeltoestellen en speelt met de kinderen.  

Afsluiting van de ochtend/dag/middag 

De pedagogisch medewerkster sluit met een herkenbare 

activiteit af en draagt de kinderen over aan de ouders. Bij 

samenvoegen van de groep aan de randen van de dag 

worden de laatste kinderen  door de pedagogisch 

medewerkster naar het dagverblijf gebracht.  

Praktische zaken  

Rondleiding 

Als belangstellende (aanstaande) ouders kunt u met de 

locatie een afspraak plannen voor een rondleiding. Tijdens 

de rondleiding tonen we u de groepen en ruimten,  lichten 

we onze visie, dagindeling en regels toe en beantwoorden 

wij uw vragen. 

 

Wenbeleid 

De eerste vier weken dat uw kind de peutergroep en/of 

kinderopvang bezoekt gelden zowel voor u als De Linge als 

wederzijdse proeftijd. Daarna geldt een opzegtermijn van 

één maand.  

 

Brengen en halen 

Ouders geven van tevoren aan als een andere volwassene 

dan zijzelf hun kind ophaalt. Wij geven een kind niet mee 

aan een persoon onder de 16 jaar.  

Haal- en brengmomenten zijn momenten om informatie 

over het kind uit te wisselen tussen ouder en pedagogisch 

medewerker. 

Voor kinderen tot 1 jaar wordt in een schriftje bijgehouden 

hoe de dag van uw kind is verlopen. Dit kan gaan over 

bijzonderheden, maar ook over het slapen en eten. 
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Voeding 

Goede voeding vinden we heel belangrijk voor de kinderen. 

Voor ons voedingsbeleid verwijzen we naar de website van 

De Linge: www.delinge.nl. > Kinderopvang > Documenten.  

Dieet en allergieën 

Ouders zijn verantwoordelijk om de pedagogisch 

medewerker op de hoogte te stellen van diëten, allergieën 

of wensen voor de voeding. Deze bijzonderheden/wensen 

worden tijdens het intakegesprek of tijdens een 

overdrachtsgesprek duidelijk besproken en beschreven op 

het intakeformulier. De pedagogisch medewerker noteert 

dit duidelijk. 

Hierdoor kunnen alle pedagogisch medewerkers duidelijk 

zien of een kind een dieet of een allergie heeft. Bij een 

allergie zal de opvang proberen vervangende voeding aan te 

schaffen. Wanneer dit het geval is bij flesvoeding, dan 

verzoeken we ouders voor vervangende flesvoeding te 

zorgen. Als er een kans is op een ernstige allergische reactie 

op voeding dan wordt dit door ouders specifiek benoemd.  

Vermoedens van grensoverschrijdend 

gedrag/kindermishandeling 

Onder kindermishandeling verstaan wij alle vormen van 

geestelijk, lichamelijk en seksueel geweld tegen kinderen, 

en het nalaten van zorg en aandacht. Bij vermoedens van 

kindermishandeling of grensoverschrijdend gedrag werken 

wij met de zogeheten meldcode. In deze meldcode staan 

alle maatregelen en stappen omschreven die genomen 

moeten worden wanneer er sprake is van 

grensoverschrijdend gedrag. Hierin is grensoverschrijdend 

gedrag opgenomen van beroepskrachten, stagiaires, 

vrijwilligers, en kinderen. 

Alle medewerkers hebben zich geschoold in het werken met 

de meldcode. Bij twijfels wordt de aandachtsfunctionaris 

geraadpleegd of  Veilig Thuis. 

Vertrouwenspersoon/aandachtsfunctionaris 

Er zijn twee aandachtsfunctionarissen in onze opvang: Gina 

van den Broek en Bettina Gerrits. Zij zijn bereikbaar in geval 

van vermoedens van kindermishandeling, bij vragen of 

opmerkingen of bij het aangaan van een vertrouwelijk 

gesprek. Beide functionarissen zijn  bereikbaar voor ouders 

en personeel, via telefoonnr. 026-3179933 of via mail: 

g.v.d.broek@delinge.nl en b.gerrits@delinge.nl. 

Op alle IKC-locaties worden de gedragsafspraken die 

vastgelegd zijn in gedragsprotocollen zoals het pestprotocol, 

vreedzame school, positive behaviour support 

doorgetrokken naar de opvang en afgestemd op de leeftijd. 

Hiermee creëren we één pedagogisch klimaat dat voor alle 

kinderen en medewerkers herkenbaar is. Per leeftijd 

worden de uitgangspunten vertaald naar de praktijk op de 

groep. 

Op de locaties zijn de belangrijkste gedragsregels voor 

medewerkers en kinderen zichtbaar opgehangen in de 

gezamenlijke ruimtes zoals hal en speelplein en in de 

groepsruimtes.  

Zie verder onder het hoofdstuk ‘Wat te doen bij 

problemen?’  

Vermissing 

Het risico bestaat dat een kind ongezien naar buiten loopt 

en vermist raakt. Om dit te voorkomen zijn alle deuren van 

de ruimtes waar kinderen van 0-4 jaar verblijven voorzien 

van een slot op anderhalve meter hoogte.  

 

Foto’s en telefoons 

Wanneer er een uitstapje wordt gemaakt nemen de 

pedagogisch medewerksters een mobiel mee om bereikbaar 

te zijn in geval van calamiteiten. Hiermee worden natuurlijk 

ook wel eens foto’s gemaakt. 

De Linge vraagt schriftelijk toestemming aan ouders om 

foto’s te mogen plaatsen op de website. We houden daarbij 

rekening met de AVG. Beeldmateriaal mag niet voor andere 

doeleinden gebruikt worden. 
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BASISONDERWIJS 
 
Leerstofjaarklassensysteem 
Het basisschool deel van Integraal Kind Centrum de 
Vonkenmorgen werkt met het leerstofjaarklassensysteem. 
Waarbij de leerstof verdeeld is over acht leerjaren. Het 
leerstofjaarklassensysteem houdt in dat de kinderen, die 
qua ontwikkeling en vorderingen ongeveer even ver zijn, in 
dezelfde groep zitten. Uitzondering is groep 1 en 2, waar 
kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 bij elkaar zitten. Nog een 
uitzondering is de combinatiegroep 7-8. Ons onderwijs is zo 
ingericht dat het recht doet aan ieders individuele 
behoeften en mogelijkheden. Met andere woorden, ieder 
kind krijgt de zorg en begeleiding die het nodig heeft. Dit uit 
zich in gedifferentieerde instructie en verwerking van 
dezelfde leerstof binnen de eigen groep op minimaal drie 
niveaus. Er is een plusprogramma voor kinderen die meer 
aankunnen. We werken met de nieuwste methodes voor 
spelling, taal en rekenen. Daarnaast  is ons pedagogisch en 
didactisch handelen gebaseerd op wetenschappelijk en 
praktijkgericht onderzoek*, waarbij bewezen is dat het een 
groot effect heeft op de ontwikkeling van kinderen. 
(* R. Marzano, K. Vernooy, Van den Nulft & Verhallen, L 
Stevens) 
 
Methoden 
De wet op het basisonderwijs schrijft voor welke vakken er 
op school onderwezen moeten worden; taal, rekenen, 
aardrijkkunde, tekenen, enz. wat er aan die vakken moet 
worden gedaan, is voor een deel ook voorgeschreven. In de 
kerndoelen wordt samengevat wat de inhoud van het 
onderwijs moet zijn. Veelal gebruiken we voor het bereiken 
van die doelen een methode. Een methode bestaat meestal 
uit een reeks boekjes opklimmend in moeilijkheidsgraad, 
die horen bij diverse jaargroepen. De methoden op onze 
school zijn; 

 Taal & Rekenen, Kleuterplein groep 1-2 en projecten 
van de kleuteruniversiteit 

 Taal, Veilig leren lezen KIM versie groep 3 

 Rekenen, Wereld in getallen versie 4  groepen 3-8 

 Taal, Taalactief versie 4, groepen 4-8 

 Taal, Tekstverwerken nieuw, groepen 4-8 

 Taal, Estafette technisch lezen, groepen 4-8 

 Engels, Take it easy, Engels,groepen 1-8 

 Techniek, Techniektorens, groepen 1-8 

 Schrijven, Pennenstreken groepen 3- 8 

 Bewegingsonderwijs, Basislessen 2010,groepen 3-8 

 Sociaal emotionele ontwikkeling, Kwink 

 Wereldoriëntatie; Eigentijds ,binnenste buiten en 
Grenzeloos 3-8 

 
Actief burgerschap 
Lingescholen vinden het belangrijk dat het IKC zelf ook een 
gemeenschap is, waar kinderen en volwassenen leren samen 
te werken en samen te leren.  
Leerlingen worden serieus genomen en delen mede de 
verantwoordelijkheid voor een plezierige en veilige 
omgeving. Het IKC is een open gemeenschap. Leren gebeurt 
niet alleen op het IKC. Daarom onderhouden de 
Lingescholen en IKC’s contacten met instanties en 
organisaties die aan het leren kunnen bijdragen. Het IKC 
staat midden in de maatschappij en haalt de maatschappij 
naar binnen. 
Een meerschools beleidsplan beschrijft de basiswijze 
waarop de Lingescholen in hun onderwijs aandacht 
besteden aan actief burgerschap en sociale integratie.  
 

Educatief partnerschap  
Om u meer educatief partner te maken van onze  school en 
om het eigenaarschap van het leren bij uw kind te 
ontwikkelen houden we vanaf groep 3 kind-ouder-
schoolgesprekken, driehoekgesprekken. Met dit gesprek 
willen we uw kind  stimuleren om na te denken over zijn 
eigen ontwikkeling  en de manier van leren. Daarnaast 
zorgen we met dit gesprek voor een betere afstemming 
tussen ouder-kind en leerkracht. 
In de derde en vierde schoolweek in september is er een 
startgesprek  met kind-ouder en leerkracht. Dit gesprek 
duurt 15 minuten. In de eerste week ontvangt uw kind een 
startgesprekformulier. De leerkracht zal deze toelichten. 
Het is de bedoeling om dit formulier samen met uw kind 
thuis in te vullen en aan het eind van de tweede week van 
het schooljaar te retourneren bij de leerkrachten. Tijdens 
dit eerste gesprek zal met name het welbevinden, 
betrokkenheid en pedagogische behoeften centraal staan.  
In februari ontvangt u het 1e  rapport en volgt een tweede 
gesprek van 15 minuten waarin de vorderingen van uw kind 
besproken worden. De groepen 3 en 4 hebben een 
oudergesprek, waarbij het kind niet aanwezig is. Aan het 
eind van het schooljaar na het tweede rapport is er 

wederom een kind-ouder-leerkrachtgesprek met de 
groepen 3 tot en met 7. In groep 8 komt in het tweede 
gesprek de keuze voor voortgezet onderwijs voor uw kind 
aan bod. Dit gesprek is wel met uw kind. In groep 7 in het  
laatste gesprek krijgt uw kind een voorlopig advies 
voortgezet onderwijs. 
 
Wilt u als ouder tussentijds met de leerkracht van uw kind 
spreken, dan is dit altijd mogelijk door even een afspraak te 
maken. Omgekeerd gebeurt dit ook als daar aanleiding toe 
is. 
Aan het eind van het schooljaar vindt er een 
overdrachtsgesprek plaats tussen de leerkracht van de 
huidige groep en de leerkracht van de nieuwe groep. 
Eventuele begeleiding die al ingezet is loopt direct door in 
het nieuwe schooljaar.  
We hebben er voor gekozen om in groep 1-2 nog geen kind-
ouder-leerkracht gesprekken te voeren. De kinderen zijn 
hiervoor nog te jong om een adequaat gesprek te voeren. In 
november is er wel een facultatieve oudergesprek. De 
voortgangsgesprekken voor de groepen 3 en 4 zijn in 
februari ook zonder de kinderen.   
 
De gesprekken zullen gepland worden via schoolgesprek.nl. 
U krijgt een brief met een inlognaam en wachtwoord. U 
kunt dan zelf aangeven welke tijd u het meest schikt. Te 
zijner tijd ontvangt u hierover meer informatie. 
 
Rapporten 
Uw kind ontvangt twee rapporten per jaar, per 5 maanden 1 
rapport. In deze rapporten staat de ontwikkeling van zowel 
het sociale als het cognitieve beschreven. De leerlingen van 
groep 3 t/m 8 krijgen een rapport mee naar huis: in februari 
en in juni. De groepen 1-2 krijgen een uitdraai van de KIJK-
registratie. Hierna volgt een oudergesprek. 
 
Resultaten van ons onderwijs 
Het is van groot belang om na te gaan wat de resultaten zijn 
van ons onderwijs: 
Doen wij de goede dingen en… doen wij de juiste dingen ook 
goed? 
De resultaten van ons onderwijs willen we afmeten aan de 
mate waarin wij erin slagen álle leerlingen te begeleiden. 
Door middel van ons volgsysteem en onze structuur van 
onderwijs en begeleiding, kunnen zoveel mogelijk leerlingen 
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op de eigen school onderwijs volgen. De vaststelling van de 
resultaten moet zo objectief mogelijk gebeuren.  
De onderstaande punten geven een objectieve indicatie van 
de kwaliteit van het onderwijs op school.  
 
Methodegebonden toetsen 
Methoden zijn een middel om een onderwijsdoel te 
bereiken. Bovendien bieden ze leerkrachten houvast om 
kwalitatief goed onderwijs te bieden. Steeds meer 
methoden bevatten materialen, didactische aanwijzingen 
en suggesties voor extra instructie om onderwijs op maat te 
kunnen verzorgen. De methoden hebben een eigen 
registratiesysteem, waarin de leerkracht het gegeven 
onderwijsaanbod noteert. Ook registreert de leerkracht de 
resultaten van de tussentijdse toetsen. Op basis daarvan 
kan het onderwijsaanbod tussentijds worden bijgesteld. Op 
deze manier volgt en bewaakt de leerkracht de ontwikkeling 
van individuele leerlingen en de groep per leergebied. 
 
CITO, LOVS en Schoolzelfevaluatie 
Naast methodegebonden toetsen gebruiken we 
methodeonafhankelijke toetsen om de ontwikkeling van 
individuele leerlingen en de groep te volgen. Het Leerling- 
en onderwijsvolgsysteem.  

Het Leerlingontwikkelingsvolgsysteem van CITO voorziet in 
een optimale onderlinge afstemming van al onze toetsen 
voor het basisonderwijs: de toetsen van het 
Leerlingvolgsysteem en de Eindtoets Basisonderwijs. Met de 
toetsen kunnen de vorderingen van individuele leerlingen 
en groepen leerlingen gevolgd en geanalyseerd worden. We 
gebruiken de gegevens ook om het onderwijs op 
schoolniveau te analyseren en verder te ontwikkelen. 
 
Dit betekent dat we op ons IKC streven naar een percentage 
van 65% - 70 % van de leerlingen een I-II-III score op de 
hoofdvakgebieden; Begrijpend lezen, technisch lezen, 
spelling en reken-wiskunde. Landelijk ligt dit op 60 %. 
De januari-meting van 2017 laat zien dat we op reken-
wiskunde, technisch lezen en spelling ons doel halen 
(respectievelijk; 72 %, 85% en 73%)  
 
Voor Begrijpend lezen halen we het landelijk gemiddelde 
wel (62 % I-II-III leerling) maar halen we net niet het door 
ons gestelde doel (70 % I-II-III leerling). 
 
KIJK 
Bij de kinderopvang en in de groepen 1-2 maken we gebruik 
van het observatiesysteem Kijk! Hierin volgen we de 

ontwikkeling van uw kind op verschillende gebieden. In dit 
systeem kunnen we goed zien op welk ontwikkelingsniveau 
uw kind werkt en handelt. Hiermee kunnen we nog beter 
aansluiten bij de behoefte van de kinderen. 
 
Zien! 
Om de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen goed 
in kaart te krijgen. Maken we vanaf groep 3 gebruik van het 
observatiesysteem Zien! Middels 28 vragen verdeeld over 7 
domeinen brengen we de sociaal emotionele ontwikkeling 
van uw kind in kaart. Dit om op een goede manier uw kind 
te ondersteunen in de sociale ontwikkeling. 

 
Onze resultaten op de CITO Eindtoets basisonderwijs 
In april maken alle leerlingen van groep 8 de Centrale  
Eindtoets Basisonderwijs. Daarmee ontstaat een beeld van 
de individuele prestaties van de leerlingen en van de school 
als geheel.  
Door het Coronavirus is ons IKC overwegend gesloten 
geweest in de periode van maandag 16 maart 2020 tot 
maandag 11 mei 2020. De eindtoets is in dit schooljaar 
landelijk niet afgenomen. Aankomend schooljaar zal zoals 
gebruikelijk de toets worden afgenomen.

Schooljaar  Landelijk  
gemiddelde van alle 
deelnemende scholen 

Gemiddelde van 
De Vonkenmorgen 

2015-2016 534,9 532 

2016-2017 535,1 534,2 

2017-2018 534,9 535,7 

2018-2019 535,7 537,0 

2019-2020 Geen eindtoets 
afgenomen 

Geen eindtoets 
afgenomen 
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Uitstroomgegevens 
Hieronder vindt u een overzicht van de schoolsoorten voor voortgezet onderwijs waar onze leerlingen  
van groep 8 naartoe zijn gegaan in de afgelopen schooljaren.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolsoort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Praktijkonderwijs 2 2  1  

VMBO B / LWOO 15 5 6 11 6 

VMBO / KB 9 9 9 8 5 

VMBO / TGK 10 10 10 12 10 

VMBO / HTG 3   2 5 

HAVO 19 16 15 12 7 

HAVO/VWO – HAVO /VWOT   1 3 2 

VWO/VWOT – VWO + 15 9 8 8 9 

Gymnasium    1   
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PLAATSING 
 
Kinderopvang en Peuteropvang 
Om uw zoon of dochter te plaatsen op onze Kinderopvang, 
BSO of Peuteropvang worden de volgende stappen gevolgd: 
 
1. Aanmelding 
U kunt uw kind aanmelden voor kinderopvang vanaf het 
moment dat u weet dat u zwanger bent. Voor de 
Peuteropvang is dit vanaf 1,5 jaar en voor de Voorschoolse 
opvang (VSO) en/of Buitenschoolse opvang (BSO) gelijktijdig 
bij aanmelding voor de Basisschool. 
Dit door middel van het invullen van het inschrijfformulier. 
Dit formulier is te downloaden via onze website 
www.vonkenmorgen.nl of bij onze administratie aan te 
vragen op telefoonnr. 026-3179933 of e-mail:  
Voor Kinderopvang of BSO: kinderopvang@delinge.nl. 
 
U stuurt het formulier ingevuld en ondertekend naar:  
 
Kinderopvang De Linge 
Postbus 42 
6850 AA Huissen  
 
2. Inschrijving en bevestiging 
Zodra wij het inschrijfformulier hebben ontvangen, wordt 
uw kind ingeschreven en ontvangt u een schriftelijke 
bevestiging van inschrijving. Kunnen wij u geen aanbod 
doen dat aansluit op uw voorkeur dan nemen wij contact 
met u op. 
 
3. Toelating 
Kinderopvang is toegankelijk voor alle kinderen vanaf 10 
weken tot 4 jaar. 
Buitenschoolse opvang is toegankelijk voor alle school-
gaande kinderen tot 13 jaar. 
De Peuteropvang is toegankelijk voor kinderen vanaf 1,5 
jaar tot 4 jaar. 
Kinderen met een sociale, medische of VVE- indicatie 
kunnen door middel van een verwijzing van het consultatie-
bureau met voorrang geplaatst worden. Indien u informatie 
heeft waarmee wij bij plaatsing rekening moeten houden: 
bijv. m.b.t. te verrichten medische handelingen (toedienen 
van sondevoeding, prikken bij suikerziekte etc.) vragen wij u 
dit rechtstreeks te melden bij de medewerker van de 

peuter-administratie. Dit om de plaatsing zorgvuldig te laten 
verlopen.  
Kinderen van gezinnen die verhuizen naar de gemeente 
Lingewaard en reeds een andere speelzaal bezochten, 
worden zo snel mogelijk na inschrijving geplaatst. 
 
4. Plaatsing  
Vanaf 10 weken is uw kind welkom op de Kinderopvang.  
Voorafgaand aan de eerste opvang dag zal de pedagogisch 
medewerker met u contact opnemen om afspraken omtrent 
de opvang door te nemen. 
 
Indien uw kind medicijnen gebruikt die op de Kinderopvang, 
BSO of Peuteropvang moeten worden toegediend of indien 
er door de leidster medische handelingen bij uw kind 
moeten worden verricht, wordt uw kind in overleg met de 
leidster geplaatst en verzoeken wij u een aanvullende 
plaatsingsovereenkomst te tekenen waarin de 
verantwoordelijkheden worden vastgelegd. 
 
5. Kennismakingsgesprek 
Tijdens dit gesprek maken u en uw kind kennis met de 
pedagogisch medewerkster. Ook maakt zij u en uw kind 
wegwijs op de Kinderopvang, VSO, BSO of Peuteropvang en 
neemt met u de huisregels van de peuteropvang door. 
De pedagogisch medewerkster informeert u over het IKC en 
de samenwerking met andere instanties. 
Zij zal u vragen een aantal gegevens op het overdrachts-
formulier in te vullen.  
 
6. Proefperiode peuteropvang 
De eerste 4 weken dat uw kind onze peuteropvang bezoekt 
gelden zowel voor u als de peuteropvang als wederzijdse 
proeftijd, daarna geldt een opzegtermijn van 2 maanden. 
 
7. Langdurig ziek? 
Is uw kind langer dan 2 weken ziek dan kunt u contact op 
nemen met de administratie in verband met de 
mogelijkheid de bijdrage tijdelijk stop te zetten dit geldt 
alleen voor de Peuteropvang. Voor de opvang geldt dat bij 
langdurig ziek zijn contact opgenomen moet worden met de 
administratie om het contract eventueel aan te passen. 
 
8. Afmelding 
Afmelding van uw kind geschiedt schriftelijk d.m.v. het 
afmeldformulier dat u bij uw pedagogisch medewerkster 

kunt verkrijgen of kunt downloaden van onze website en 
aan de administratie kunt opsturen. De afmeldtermijn is 
minimaal twee maanden voorafgaand aan de vertrekdatum 
van uw kind ook als uw kind tot aan zijn/haar 4e verjaardag 
de speelzaal of kinderopvang blijft bezoeken. Bij niet tijdige 
afmelding worden de kosten aan u doorberekend tot 2 
maanden na de opzegdatum. 
 
 
 
 
 

mailto:kinderopvang@delinge.nl
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BASISONDERWIJS – ZORG VOOR DE KINDEREN 
 
Inschrijving en toelating 
Aanmelding en toelating nieuwe kinderen passend 
onderwijs 
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die 
extra ondersteuning nodig hebben. De overheid wil dat 
zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere school kunnen  
gaan. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het 
speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. In onze 
regio (besturen uit de gemeenten Lingewaard, Overbetuwe, 
Arnhem, Renkum, Rheden en Roozendaal) werken we 
samen met basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs 
om alle kinderen passend onderwijs te kunnen bieden.   

Alle scholen hebben zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk 
kind een passende onderwijsplek moeten bieden. In eerste 
instantie op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel 
met extra ondersteuning en anders op een andere school in 
het regulier of speciaal onderwijs, die de juiste 
ondersteuning kan bieden.  

 
Wat gebeurt er nadat u uw kind schriftelijk heeft aangemeld  
Minimaal drie maanden voordat uw kind vier jaar wordt, 
nodigt de directeur u uit voor een intakegesprek op school. 
Tijdens het intakegesprek bespreken we de ontwikkeling 
van uw kind. Deze informatie is belangrijk, omdat we 
kunnen bespreken hoe we gaan samenwerken, welke 
begeleiding uw kind nodig heeft én of wij die als school 
kunnen bieden.  
  
Wanneer uit het gesprek blijkt dat uw kind extra 
ondersteuning nodig heeft en er ontstaat twijfel of onze 
school de begeleiding kan bieden, dan ondernemen we een 
aantal vaste stappen om tot een zorgvuldige afweging te 
komen. Voor meer informatie hierover, kijk op: www.swv-
passendwijs.nl.  
 
Als blijkt dat kinderen niet in het reguliere onderwijs terecht 
kunnen, kunnen zij in het speciaal basisonderwijs geplaatst 
worden. Onze school werkt nauw samen met SBO de 
Vlinderboom, de school voor speciaal basisonderwijs binnen 
De Linge. 
 
 

Kinderen van andere basisscholen 
Het komt voor dat kinderen van andere scholen de overstap 
maken naar onze school, bijvoorbeeld na een verhuizing. Als 
nieuwe school ontvangen we -met toestemming van 
ouders- gegevens en resultaten van de vorige school. Ook 
informatie van eventuele externen, bijvoorbeeld een 
logopediste, fysiotherapeut of psycholoog, wordt 
overgedragen. Overleg vindt plaats tussen de intern 
begeleiders van beide scholen met uitwisseling van 
gegevens. De directie neemt de beslissing over plaatsing, 
waarbij afstemming tussen de vraag van het kind en het 
aanbod van de school als belangrijkste voorwaarde geldt.   
 
Begeleiding van onze kinderen  
Wanneer extra ondersteuning aan de orde is, zal de 
leerkracht dit altijd met u als ouder overleggen. Als extra 
ondersteuning nodig is, wordt dit besproken met de intern 
begeleider en coördinator passend onderwijs vanuit het 
samenwerkingsverband. In ons schoolondersteuningsplan 
(SOP) hebben wij omschreven welke extra ondersteuning 
wij aanbieden. Dit SOP is te vinden op onze website. 

Het volgen van leerlingen 

Alle ontwikkelingsaspecten van de kleuters worden in dit 
systeem genoemd. Zo is de ontwikkeling goed te volgen. 
Ook wordt in de groepen 2 een aantal Cito-toetsen 
afgenomen (taal voor kleuters, rekenen voor kleuters en 
fonemisch bewustzijn en letterkennis). 
Vanaf groep 3 maken de kinderen regelmatig toetsen: 
methodegebonden toetsen en toetsen van het CITO 
leerlingvolgsysteem. Deze toetsen beslaan verschillende 
vakgebieden. Resultaten worden digitaal vastgelegd, zodat 
een goed overzicht van de ontwikkeling van de leerling 
ontstaat. Daarnaast kunnen resultaten van individuele 
kinderen vergeleken worden met het gemiddelde van de 
groep  

 
Van ieder kind wordt een digitaal leerlingdossier 
bijgehouden.  Hierin staat onder andere de gegevens van 
het aanmeldformulier, de toets- en rapportgegevens van 
verschillende leerjaren, gegevens over speciale 
onderzoeken en gesprekken met ouders en/of leerlingen. 
De groepsleerkracht beheert deze gegevens.  
 

Drie keer per jaar bespreekt de groepsleerkracht samen met 
de intern begeleider de resultaten van de groep. Hierbij 
komt ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de 
kinderen aan de orde. Aan het einde van het schooljaar 
bespreekt de groepsleerkracht de leerlingen met de 
volgende leerkracht. 
Regelmatig bespreken de leerkracht met de interne 
begeleider de ontwikkelingsvoortgang van de kinderen die 
gedurende langere tijd speciale aandacht of ondersteuning 
nodig hebben. 
 
Sociale veiligheid  
Pestgedrag wordt niet getolereerd op ons IKC. Wij zien het 
als onze taak om pestgedrag te voorkomen en aan te 
pakken. Dit doen we door het scheppen van een veilig 
pedagogisch klimaat, tijdige signalering en gerichte acties. 
Pesten is een probleem voor zowel de gepeste leerling, de 
pester, de groep leerlingen daaromheen, de leerkrachten en 
de ouders. Hoe wij met pesten omgaan, staat uitgebreid 
beschreven in het pestprotocol dat opgesteld is in 
samenwerking met het team en de leerlingen. 
Het IKC heeft twee vertrouwenspersonen voor de leerlingen 
per bouw.  
Afgelopen schooljaar is er een veiligheidsplan opgesteld. 
Aankomend schooljaar is het plan operationeel. De 
veiligheidscoördinator ziet toe op het uitvoeren van de te 
nemen stappen. 
 
Dyslexievergoeding in de basisverzekering 
Sinds januari 2009 komen kinderen, geboren na 1 januari 
2001, met ernstige dyslexie in aanmerking voor een 
vergoeding voor de diagnostiek (psychologisch onderzoek 
en een diagnose) en behandeling.  
 
Voordat dyslexie bij kinderen kan worden vastgesteld, 
fungeert de school als ‘poortwachter’ door het volgen van 
het Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Na het eerste jaar 
leesonderwijs stelt het IKC vast of het kind leesproblemen 
heeft, of dat er een vermoeden van dyslexie bestaat. Als 
blijkt dat de leerling alleen leesachterstand heeft, biedt het 
IKC in eerste instantie extra leesinstructie aan. Bij 
onvoldoende resultaten hiervan en een goede 
onderbouwing van het vermoeden van ernstige dyslexie, 
heeft het kind recht op diagnostiek.  
 

http://www.swv-passendwijs.nl/
http://www.swv-passendwijs.nl/
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Bij een vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie, 
volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling 
wordt de ernst van de dyslexie vastgesteld. Na vaststelling 
van ernstige dyslexie, heeft het kind recht op vergoede 
gespecialiseerde behandeling van dyslexie. Dit valt onder 
het basispakket van de zorgverzekering. Dyslexie in 
samenhang met ernstige gedragsproblemen is uitgesloten 
van de zorgverzekering. Lichte gevallen van dyslexie worden 
door het IKC zelf begeleid met extra leesinstructie.  
 
Alleen instanties die een contract hebben met de 
ziektekostenverzekeraars mogen de diagnostiek en 
behandeling doen. We adviseren u om, voordat u uw kind 
aanmeldt, contact op te nemen met de intern begeleider.   

Externe begeleiding 

Wanneer tijdens blijkt dat aanvullende begeleiding rondom 
een leerling nodig is, worden externe en interne 
dienstverleners ingeschakeld. Dit kan zijn via 
samenwerkingsverband PassendWijs. Daarnaast heeft de 
school meerdere mogelijkheden tot samenwerking met 
externe instanties. Het IKC heeft een directe samenwerking 
met onderwijsbegeleidingsdienst Marant. Ook hebben we 
contact met de jeugdarts (ofwel vanuit haar screening, 
ofwel vanuit onze behoefte), de logopedist (vanuit haar 
screening/behandeling of vanuit onze behoefte), het 
KleinCasusOverleg (KCO - multidisciplinair team dat 
adviseert bestaande uit intern begeleider, jeugdarts en 
maatschappelijk werker), ZorgAdviesTeam (ZAT - 
multidisciplinair team dat adviseert bestaande uit intern 
begeleider, politie, leerplichtambtenaar, maatschappelijk 
werk, jeugdarts, wijkverpleegkundige en Bureau Jeugdzorg), 
en Centrum Jeugd en Gezin Lingewaard. Soms adviseert het 
IKC  ouders een externe specialist in te schakelen, bijvoor-
beeld een fysiotherapeut, kinderarts, jeugdhulpverlening of 
psycholoog. 
 
Uiteraard kunnen ouders ook zelf een externe specialist 
inschakelen. In het belang van uw kind adviseren we vooraf 
contact op te nemen met het IKC om de begeleiding van uw 
kind gezamenlijk zo optimaal mogelijk te kunnen laten 
verlopen.  
 
 
 

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong 
We richten ons op een integrale aanpak, waarbij álle 
kinderen een passend aanbod krijgen. De groepsleerkracht 
biedt binnen het groepsplan begaafde leerlingen 
bijvoorbeeld de essentie van de leerstof aan (compacten) 
en ook extra verbredings- of verdiepingsstof (verrijken). We 
vinden het belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk deel 
blijven uitmaken van hun sociale netwerk. Hoogbegaafde 
leerlingen blijven daarom bij ons op school in de eigen 
groep en gaan een dagdeel per week naar de Plusgroep. In 
de Plusgroep krijgen de leerlingen van een gespecialiseerde 
leerkracht een onderwijsaanbod dat zich onder andere richt 
op onderzoeks- en leervaardigheden. Door de kinderen te 
bevragen op hoog niveau, leren ze onder begeleiding zich in 
te spannen om een opdracht te kunnen volbrengen. 
Leerlingen leren hoe te leren en om te gaan met 
tegenslagen als ze iets niet direct beheersen. Vanuit de 
Plusgroep wordt nadrukkelijk de verbinding gemaakt naar 
het programma en de aanpak op de andere dagen van de 
week. Aanmelding voor de Plusgroep gebeurt in overleg 
tussen leerkracht, intern begeleider en ouders. 

Sociale vaardigheidstraining  

Samen spelen, leren en praten met andere kinderen. Het 
klinkt zo eenvoudig, maar er komt heel wat bij kijken. Om 
met andere kinderen samen te spelen, moet een kind 
bijvoorbeeld durven te vragen of het met anderen mee mag 
spelen. Het moet durven wachten tot het aan de beurt is, 
tegen verlies kunnen en durven te zeggen wat niet goed 
gaat. Sommige kinderen hebben moeite met deze 
vaardigheden. Zij maken moeilijk contact met andere 
kinderen, hebben snel ruzie of staan op het schoolplein 
vaak alleen. 
 Voor deze leerlingen maakt De Linge gebruik van het 
aanbod van samenwerkingsverband Passendwijs. Eens per 
jaar organiseert het samenwerkingsverband een sociale 
vaardigheidstraining voor leerlingen van groep 8. Leerlingen 
krijgen in deze training een basis mee om in het voortgezet 
onderwijs in te kunnen zetten. 
 
Jeugdgezondheidszorg op de basisschool 
 
Onderzoek vijf- en zesjarigen 
De doktersassistente onderzoekt in het kalenderjaar dat 
kinderen zes jaar worden gehoor, gezichtsvermogen en 

motoriek. Verder meet en weegt zij de kinderen. Ouders 
hoeven bij deze screening niet aanwezig te zijn. Zij 
ontvangen een oproep, samen met een vragenlijst en 
toestemmingsformulier. Ouders worden schriftelijk 
geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek. Mocht 
daar aanleiding toe zijn, dan worden zij voor een gesprek 
uitgenodigd bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. 
 
Onderzoek tien- en elfjarigen 
De doktersassistente onderzoekt in het kalenderjaar dat 
kinderen elf jaar worden de groei. Op verzoek kan 
aanvullend onderzoek plaatsvinden, bijvoorbeeld naar 
gezichtsvermogen. Ouders hoeven bij deze screening niet 
aanwezig te zijn. Zij ontvangen de oproep thuis, samen met 
een vragenlijst en toestemmingsformulier. 
Ouders worden schriftelijk geïnformeerd over de resultaten 
van het onderzoek. Mocht daar aanleiding toe zijn, dan 
worden zij voor een gesprek uitgenodigd bij de jeugdarts of 
jeugdverpleegkundige. 
 
Telefonisch spreekuur 
Indien u wenst, kunt u uw kind ook zelf aanmelden bij onze 
jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Via de leerkracht of 
rechtstreeks via 088-3556000 of ggd@vggm.nl. 
 
Langdurig zieke leerlingen 
We verzoeken u, wanneer uw kind ziek is, dit direct bij het 
IKC te melden. Wanneer een kind langere tijd niet naar 
school kan komen, bekijken we samen met de ouders hoe 
het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kan worden 
voortgezet. Hierbij maken we gebruik van de deskundigheid 
van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. 
 Voor leerlingen opgenomen in een academisch ziekenhuis, 
zijn dat de consulenten van de educatieve voorziening. Voor 
alle andere leerlingen betreft het de consulenten van 
onderwijsbegeleidingsdienst Marant. 
Het is een wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als 
hij/zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs. Het 
voortzetten van het onderwijs, aangepast aan de 
problematiek, is belangrijk. Hierdoor blijft de zieke leerling 
bezig met de toekomst en worden leerachterstanden zoveel 
mogelijk voorkomen. Minstens zo belangrijk is dat de 
leerling tijdens ziekte contact blijft houden met de 
klasgenoten en de leerkracht. Een kind moet weten en 
ervaren dat hij/zij ook dan meetelt en erbij hoort. 
 

mailto:ggd@vggm.nl
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Logopedische screening 
De schoollogopedie heeft een preventief karakter. De 
logopediste komt één keer per schooljaar in groep 2 een 
aantal dagen op ons IKC voor onderzoeken en controles. Zij 
informeert de ouders en het IKC schriftelijk wanneer de 
onderzoeksresultaten aanleiding zijn tot bijvoorbeeld een 
verwijzing voor logopedische behandeling. 

Overgang naar de volgende groep 

Aan het einde van het schooljaar stromen de leerlingen 
door naar de volgende groep.  
Af en toe komen we tot de conclusie dat alle inzet 
onvoldoende effect heeft. Het IKC neemt dan in overleg met 
ouders het besluit een leerling een groep nog eens over te 
laten doen. Uiteindelijk neemt het IKC de beslissing. Als 
ouders het niet eens zijn met de plaatsingsbeslissing, kan 
volgens de klachtenprocedure van het IKC bezwaar worden 
gemaakt. 
Ook kan het voorkomen dat een leerling op een bepaald 
vakgebied een aangepast programma nodig heeft. Het kind 
behaalt dan voor dat vakgebied niet het eindniveau van de 
basisschool. Voor dit kind wordt een ontwikkelperspectief 
opgesteld  
 
Naar het voortgezet onderwijs 
Algemeen  
Als alles loopt zoals we verwachten zet uw zoon/dochter na 
groep 8 zijn/haar schoolloopbaan voort op het voortgezet 
onderwijs. In de loop van het schooljaar zal de leerkracht 
van groep 8 een advies geven voor het voortgezet 
onderwijs. Dit advies is gebaseerd op observaties, 
resultaten van methodegebonden toetsen en het CITO 
leerlingvolgsysteem en overleg met collega’s. 
Uiterlijk 31 maart geeft het IKC het advies door aan het VO.  
 
Op de Lingescholen doen alle leerlingen in groep 8 mee aan 
de afname van de CITO Eindtoets Basisonderwijs. 
Uitzonderingen op deze regel vormen: 

- Zeer moeilijk lerende kinderen 

- Meervoudig gehandicapte leerlingen, voor wie het 
zeer moeilijk leren is. 

- Leerlingen die 4 jaar of korter in Nederland zijn en om 
die reden de Nederlandse taal onvoldoende 
beheersen. 

 
De functie van de Eindtoets is het geven van onafhankelijke 
informatie voor de keuze van een brugklastype. De 
resultaten van de toets zijn, naast de andere school-
gegevens, een ondersteuning voor de leerling, de ouders en 
de leerkracht bij het kiezen van een brugklastype. Dit type 
toets levert indirect een afgewogen meting van factoren die 
van belang zijn voor toekomstig schoolsucces, zoals 
intelligentie, leertempo, nauwkeurigheid, concentratie en 
doorzettingsvermogen. De Eindtoets bevat opgaven op het 
gebied van taal, rekenen/wiskunde, studievaardigheden en 
wereldoriëntatie.  
Bij de keuze voor vervolgonderwijs staat het schooladvies 
centraal. Deze wordt gegeven voorafgaand aan de uitslag 
van de eindtoets. De eindtoets dient hierbij als onder-
steuning van het schooladvies. De resultaten van de CITO 
eindtoets zijn in mei bekend. Als een leerling de CITO 
eindtoets beter maakt dan verwacht, moet de school in 
overleg met de ouders het schooladvies heroverwegen. Dit 
kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan 
ook beslist worden dat wordt afgeweken van het resultaat 
van de eindtoets. Soms maken leerlingen de eindtoets 
minder goed dan verwacht. In dat geval mag het IKC haar 
schooladvies niet aanpassen. 

 
De kinderen van groep 8 worden in de loop van dat jaar 
voorbereid op het voortgezet onderwijs. Dit gebeurt door 
gesprekken, foldermateriaal en het bezoeken van enkele 
voortgezet onderwijsscholen. 
Eind  groep 7 wordt er een pre-advies gegeven. In 
november vindt er een onderwijsmarkt plaats waar scholen 

van het VO zich presenteren. Ouders worden hiervoor 
uitgenodigd.  
In januari vinden de adviesgesprekken plaats en wordt de 
definitieve keuze met alle beschikbare gegevens bepaald, 
waarna de kinderen zich in januari kunnen aanmelden op 
een VO-school. Nadat de leerling door ouders is aangemeld 
bij het Voortgezet Onderwijs, vindt er een leerling-
bespreking -de zogenaamde warme overdracht- plaats 
tussen de betrokken school en de leerkracht van groep 
8.Van iedere leerling wordt het onderwijskundig rapport 
digitaal overgedragen met behulp van het Digitaal 
Overdracht Dossier (DOD). Gedurende de eerste drie jaren 
na plaatsing koppelt de school voor Voortgezet Onderwijs 
de leerling resultaten terug naar de basisschool. 
 
Ontwikkelingsperspectief 
De inspectie stelt een ontwikkelingsperspectief (OPP) 
verplicht voor kinderen die niet de einddoelen van groep 8 
halen. Bij een ontwikkelingsperspectief gaat het erom dat 
voor kinderen, voor een langere periode, hun 
ontwikkelingsmogelijkheden ingeschat worden. Door het 
instroomniveau en uitstroomniveau met elkaar te 
verbinden ontstaat de ontwikkelingslijn.  
Op een bepaald moment in de schoolloopbaan kan 
voorspeld worden naar welk vervolgonderwijs een kind zal 
uitstromen: VWO, HAVO, VMBO of praktijkonderwijs. Ook 
wordt gaandeweg duidelijk welke leerdoelen bij een kind 
haalbaar zijn. Voor een aantal kinderen betreft dat de 
einddoelen van ongeveer eind groep 6. Deze haalbare 
doelen moeten voor rekenen, spelling, technisch- en 
begrijpend lezen geformuleerd worden. Het mikken op de 
hoogste doelen, binnen de bandbreedte van hun eigen 
perspectief, is het motto binnen het werken met 
ontwikkelingsperspectief. Door voor en met kinderen 
uitdagende/hoge doelen te stellen, kunnen kinderen 
uitgedaagd blijven worden en kan eruit gehaald worden wat 
erin zit. 
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Schooltijden, vakantie en verzuim 

6.1 Schooltijden en vakanties 
School per groep 
 
Groep 1 t/m 4     
Maandag  8:30 tot 14.30 uur  
Dinsdag   8:30 tot 14.30 uur 
Woensdag  8:30 tot 12:00 uur 
Donderdag  8:30 tot 14.30 uur 
Vrijdag   8:30 tot 12.00 uur 
 
Groep 5 t/m 8  
Maandag  8:30 tot 14.30 uur 
Dinsdag   8:30 tot 14.30 uur 
Woensdag  8:30 tot 12:15 uur  
Donderdag  8:30 tot 14.30 uur 
Vrijdag   8:30 tot 14.30 uur 
 
Alle kinderen blijven over. Van 12.00 - 12.15 uur is er ruimte om te eten, in deze tijd verzorgt 
de leerkracht educatief aanbod. Vanaf 12.15 -12.45 uur hebben de kinderen de keuze om 
binnen of buiten te spelen. 
 
Studiedagen 
De studiedagen voor schooljaar 2020-2021 waarop alle kinderen van de basisschool vrij zijn: 
2 september 2020, 3 februari 2021 en 14 april 2021 – Alle kinderen van de basisschool vrij. 
Op 7 oktober is er een Lingestudiedag- Alle kinderen van het IKC zijn vrij. 
 
Vakanties 2020-2021 
Start nieuw schooljaar:  24 augustus 2020 
Herfstvakantie:                   19 t/m 23 oktober 2020 
Kerstvakantie:                     21 december 2020 t/m 1 januari 2021 
Carnavalsvakantie:            15 februari t/m 19 februari 2021 
2e paasdag:  5 april 2021 
Koningsdag  27 april 2021 
Meivakantie:                3 mei t/m 14 mei 2021 
2e Pinksterdag:                 24 mei 2021 
Zomervakantie:                   19 juli t/m 27 augustus 2021 
Kermis    30 en 31 augustus 2021 
 

 
Verantwoording onderwijstijd 
De school is wettelijk verplicht in 8 jaren 7.520 uren aan onderwijstijd gerealiseerd te hebben. 
In de eerste vier leerjaren tenminste 3.520 uur, in de laatste vier leerjaren tenminste 4.000. 
Gemiddeld 940 per jaar. 
In het bovenstaande schema vindt u het aantal klokuren per week dat de kinderen les krijgen. 
Dit verschilt per groep. Wanneer dit vermenigvuldigd wordt met het aantal weken in het jaar 
(52) en hiervan het aantal vakantie-uren en andere vrije dagen wordt afgetrokken, levert dit 
het aantal klokuren per jaar op. 

Gronden voor vrijstelling  

Kinderen zijn leerplichtig vanaf vijf jaar tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 jaar 
worden.  
Gronden voor vrijstelling van schoolbezoek zijn: 
- De leerling kan wegens vervulling van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensover-

tuiging de school niet bezoeken; 
- Verhuizing: maximaal één dag; 
- Huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad binnen de woonplaats: maximaal 

één dag; 
- Huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad buiten de woonplaats: maximaal 

twee dagen; 
- 12,5-, 25-, 40-, 50-, of 60 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal één 

dag; 
- 25-, 40-, of 50- jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal één dag; 
- Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten t/m de derde graad; periode in overleg met de 

directeur; 
- Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad: maximaal vier dagen; 
- Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: maximaal twee dagen; 
- Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal één dag; 
- Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen met uitzondering van vakantieverlof. 
 
Graden van bloed- en aanverwantschap:  
1e graad:  ouder, kind. 
2e graad:  zus/broer, grootouders, kleinkind. 
3e graad:  oom/tante (broer/zus van ouder), neef/nicht (kind van broer/zus), overgrootouder, 

achterkleinkind. 
4e graad:  oudoom/oudtante (broer/zus van grootouders), neef/nicht (kind van broer/zus van 

ouder), achterneef/achternicht (kleinkind van broer/zus), betovergrootouder. 

Verlof buiten de schoolvakanties 

De Leerplichtwet van 1969 geeft onder andere richtlijnen voor verlof buiten de 
schoolvakanties. De directeur beslist over een aanvraag van minder dan 10 schooldagen en kan 
hierbij advies vragen aan de leerplichtambtenaar. Vragen ouders meer dan 10 schooldagen 
extra verlof, dan beslist de leerplichtambtenaar. 
 

Groep 1-2 3 4 5-8 

Aantal klokuren per week 23,50 23,50 23,50 25,75 

Aantal weken 52 52 52 52 

Aantal klokuren per jaar 1235 1235 1235 1.339 

Af: vakantie-uren en overige 316,5 316,5 316,5 339 

Af: vrije vrijdagen 1-2 24,50    

Totaal (klokuren per jaar) 894 918,5 918,5 1.000 
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Voor vakantie buiten de schoolvakanties kan geen toestemming worden verleend, tenzij de 
specifieke aard van het beroep van één van de ouders met zich meebrengt dat alleen buiten de 
schoolvakanties gezamenlijk op vakantie gegaan kan worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor 
sommige beroepen in de horeca of agrarische sector, waarbij de ouder het grootste deel van 
het inkomen in de zomervakantie kan verdienen. Dit vakantieverlof mag éénmaal voor 
maximaal 10 schooldagen (per schooljaar) verleend worden en mag geen betrekking hebben 
op de eerste twee weken van het schooljaar. Bij de aanvraag zal een werkgeversverklaring of 
ander bewijs moeten worden overlegd. 

 
Binnen de gemeente Lingewaard is in overleg met de directies van de scholen een Leerplicht-
protocol opgesteld. Binnen dit protocol is afgesproken dat (allochtone) ouders die met het 
gezin naar het land van herkomst willen reizen voor familiebezoek, éénmaal per twee 
schooljaren maximaal 10 schooldagen -voorafgaand aan de zomervakantie- extra verlof kunnen 
aanvragen.  
Indien ouders een aanvraag doen van meer dan 10 schooldagen, dan zal dit alleen worden 
toegekend door de leerplichtambtenaar als er sprake is van speciale omstandigheden.  
Denk hierbij aan een medische- of sociale indicatie. Hieraan zal een deskundigenverklaring ten 
grondslag moeten liggen. 
In de volgende gevallen wordt een verzoek zeker afgewezen:  
- familiebezoek in het buitenland. 
- vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding. 
- vakantie in verband met een gewonnen prijs. 
- vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden. 
- uitnodiging van familie of vrienden om buiten de eigen schoolvakantie op vakantie te gaan. 
- eerder vertrekken of later terugkeren in verband met (verkeers)drukte. 
- verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn. 
- deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband. 
 
Extra verlof moet schriftelijk, minimaal twee weken voor aanvang van het verlof, bij de 
directeur worden aangevraagd. Wanneer ouders het niet eens zijn met de beslissing, kunnen zij 
een bezwaarschrift indienen. http://www.leerplicht.net/webpages/vrij-van-school.html 
 
Ziekte en verzuim 
De afwezigheid van uw zoon of dochter meldt u voor 8.30 uur via ons telefoonnummer. De 
leerkracht of pedagogisch medewerker van uw zoon/dochter is dan op de hoogte voordat er 

gestart wordt. Als uw kind niet kan meedoen aan de gymnastiekles, kunt u volstaan met een 
briefje of e-mail naar de betreffende leerkracht of pedagogisch medewerker. 
Indien een ziekte wat langer duurt of als er sprake is van ziekenhuisopname zal het IKC in 
overleg met ouders, voor lesmaterialen zorgen. 
 
Schorsing en verwijdering / veiligheidsplan 
Soms is het noodzakelijk een leerling te schorsen of te verwijderen. 
Schorsing is aan de orde wanneer de directie bij ernstig wangedrag van een leerling en/of 
ouders onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing. 
Ernstig wangedrag van een leerling kan bijvoorbeeld zijn mishandeling, diefstal of het herhaald 
negeren van een schoolregel. Een schorsing kan voor een beperkte periode worden opgelegd. 
Het besluit wordt schriftelijk door de directie (ondertekend namens het bevoegd gezag) aan de 
ouders meegedeeld. Vermeld worden de reden van de schorsing, de aanvang, de tijdsduur en 
eventuele andere genomen maatregelen. Het IKC moet de schorsing melden bij de directeur-
bestuurder, de leerplichtambtenaar en de inspectie. Omdat de school verplicht is te 
voorkomen dat de leerling achterstand oploopt, zal voor het nodige huiswerk gezorgd worden. 
Verwijdering is een ordemaatregel die alleen in uiterst geval en zeer zorgvuldig wordt 
genomen. Van het in gang zetten van de verwijderingsprocedure is sprake bij: 
- Voortdurend agressief gedrag van de leerling waarbij de voortgang van het onderwijs 
   verstoord wordt. 
- De leerling vergt een onevenredig deel van de schoolorganisatie, waarbij gestelde doelen niet 
  of nauwelijks worden bereikt. 
- Bedreigend of agressief gedrag van ouders waarbij herhaling niet uitgesloten is, waardoor 
  sprake is van gegronde redenen voor angst bij leerkrachten of andere ouders en/of er geen 
  sprake meer is van een ongestoorde voortgang van het onderwijs.  
 
Vanaf het moment dat de verwijderingsprocedure in gang is gezet, heeft  het IKC de 
verplichting een andere school voor de leerling te zoeken. Hiervoor heeft het IKC acht weken 
de tijd. Tijdens deze procedure heeft de leerling het recht het IKC te blijven bezoeken. De 
procedure voor verwijdering is opgenomen in de Wet op het Primair Onderwijs.  
 
Dit  schooljaar heeft de werkgroep SEO gewerkt aan een veiligheidsplan en een nieuw 
pestprotocol. Op de informatieavond wordt u hierover geïnformeerd.

   
 
 
 
 
 
 
 

http://www.leerplicht.net/webpages/vrij-van-school.html
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OUDERS 

Aanmelden 

Als u uw kind wilt aanmelden, kunt u een afspraak maken 
met de directeur van het IKC. U kunt uw vragen stellen en 
het IKC  zien.  
Wettelijk is vastgesteld dat u uw kind schriftelijk bij de 
school van voorkeur aanmeldt. Dit gebeurt middels het 
aanmeldformulier. Dit formulier moet minimaal tien weken 
voordat plaatsing op een basisschool gewenst (dus tien 
weken voordat uw kind vier is) is worden ingeleverd bij de 
school. 
Na aanmelding van uw kind krijgt u een bevestiging van 
aanmelding toegestuurd. Als u kind 3 jaar en 9 maanden is 
wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek.  
Het aanmeldingsformulier, de intake, eventueel aangevuld 
met informatie van een kinderdagverblijf of peuteropvang, 
zijn een belangrijke basis voor de school om vast te stellen 
welke ondersteuning uw kind nodig heeft. 
 
Het belang van de betrokkenheid van ouders bij ons IKC 
Op verschillende manieren zijn ouders betrokken bij de 
organisatie van ons Integraal Kind Centrum. We hebben 
daar een enorme steun aan en juichen ontwikkelingen om 
de betrokkenheid van ouders te vergroten toe. Ons 
standpunt is, dat we samen sterk staan, samen meer weten, 
samen meer kunnen en bovenal samen voor een sfeer 
kunnen zorgen, die voor een optimale leef- en leersituatie 
nodig is. 
Mondelinge en schriftelijke informatie, contacten met 
betrekking tot individuele kinderen, ouders die op het IKC 
helpen en natuurlijk niet te vergeten de ouderraad en de 
medezeggenschapsraad zorgen voor betrokkenheid van 
ouders bij het Integraal Kind Centrum. 
  
Informatievoorziening aan ouders 
Regelmatig wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen 
en activiteiten binnen het Integraal Kind Centrum 
Dit doen we op verschillende manieren: 
- Informatieavond in september 
- Nieuwsbrief, deze verschijnt maandelijks 
- Website: www.vonkenmorgen.nl 
-  Facebook 
- Klasbord 

- Ouderavonden om de rapporten te bespreken. 
- Extra ouderavonden voor een groep of voor enkele       
 groepen als dit gezien bepaalde ontwikkelingen  
   van belang is. Hiervan wordt u op tijd op de hoogte 
 gesteld. 
    
Gescheiden ouders 
Als ouders gescheiden zijn, willen we beide ouders goed 
informeren over de ontwikkeling van hun kind. Ouders 
maken zelf beide adressen kenbaar aan het IKC. Aan beide 
ouders wordt de volgende informatie verstrekt: de IKC gids, 
het rapport en de uitnodiging voor de ouderavonden. Het 
kind ontvangt deze informatie in tweevoud. Als één of beide 
ouders dit anders wil, kan hij of zij dit bij de directeur 
kenbaar maken. 
Voor een ouderavond worden beide ouders uitgenodigd 
voor een gezamenlijk gesprek. Alleen in bijzondere gevallen 
kan hiervan worden afgeweken. Een verzoek om 
gegevens over het kind te verstrekken aan derden, wordt 
altijd aan beide ouders gedaan. 
 
IKC Raad 
De IKC Raad is een medezeggenschapsorgaan binnen het 
IKC bestaande uit de oudercommissie van de kinderopvang 
en de MR van de basisschool. Deze raad bestaat uit ouders, 
pedagogisch medewerkers en leerkrachten verbonden aan 
het IKC. De IKC raad denkt actief mee in de organisatie van 
het IKC en stemt al dan niet in met én adviseert over onder-
werpen die met het beleid van het IKC te maken hebben. U 
kunt hierbij denken aan de keuze van lesmethodes, beleid 
tegen pesten, de financiële kaders, les- en openingstijden 
en Passend onderwijs. Door de afvaardiging van de 
verschillende geledingen, ouders en medewerkers, zit er 
een goede mix van positief-kritische mensen aan tafel. De 
afvaardiging van de MR van de basisschool en de OC van de 
kinderopvang blijven in hun juridische vorm bestaan maar 
komen samen in de IKC-raad. De samenwerking uit zich in 
de gezamenlijke vergaderingen en in het integraal 
benaderen van vraagstukken t.b.v. het versterken van de 
doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 t/m 13 
jaar. De raad behandelt de beleidszaken en andere 
gespreksonderwerpen als afgerond geheel. 

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
Medezeggenschap is in het onderwijs en in de opvang 
verschillend geregeld. In het onderwijs is dat geregeld in de 
Wet Medezeggenschap, in de opvang in de Wet 
Kinderopvang.  
 
Onderwijs 
Elk IKC heeft een IKC-raad (voorheen MR Basisschool en 
oudercommissie Kinderopvang). Daarnaast is er een 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. In het 
schooljaar 2019-2020 is deze opgegaan in de Centrale 
Lingeraad (CLR), een nieuw medezeggenschapsorgaan 
waarin onderwijs en opvang vertegenwoordigd zijn. In de 
CLR worden zaken besproken die van gezamenlijk belang 
zijn voor alle scholen van de stichting. Wat betreft een 
aantal beleidszaken heeft de CLR advies- of 
instemmingrecht. De bevoegdheden en taken van de CLR 
zijn vastgelegd in een reglement.  
 
Ouderraad IKC de Vonkenmorgen 
De ouderraad is wettelijk gezien een oudervereniging. 
 
Oudervereniging IKC de Vonkenmorgen 
De ouderraad (OR) bestaat uit een groep vrijwilligers, die 
samen met het team de kinderen een aangename schooltijd 
bezorgt. Dit gebeurt door het mede organiseren van- en 
assisteren bij IKC feesten en overige activiteiten op het IKC. 
De OR bevordert de samenwerking tussen de ouders en het 
team met betrekking tot onderwijs en vorming van de 
leerlingen.  
De ouderraad bestaat uit minimaal 6 personen: 
voorzitter, secretaris, penningmeester en 3 contact-
personen (1 voor de kinderopvang, 1 voor de onderbouw en 
1 voor de bovenbouw. 
Tenminste 1 maal per jaar is er een verslaglegging aan 
ouders, waarin de financiën aan de orde komen en 
eventueel verkiezingen worden uitgeschreven.  
Eventuele mededelingen ontvangt u door middel van de 
nieuwsbrief of circulaires.  
Hierin wordt u geïnformeerd hoe de diverse activiteiten zijn 
verlopen en hoe de betaalde ouderbijdrage wordt benut. 
 
 
 
 

http://www.vonkenmorgen.nl/
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Vrijwillige ouderbijdrage basisonderwijs 
In het begin van het nieuwe schooljaar, of bij tussentijdse 
aanmelding, ontvangt u van hen een brief omtrent de 
ouderbijdrage en de wijze van betaling. Het bedrag van de 
ouderbijdrage is € 27,50 per kind. De bankrelatie is: 
Rabobank, rekeningnummer NL 60 RABO 0116441461 
De ouderbijdrage is vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend. 
Wij doen dan ook een beroep op alle ouders om hun 
bijdrage te leveren, omdat zonder deze financiële 
ondersteuning de genoemde activiteiten niet gerealiseerd 
kunnen worden. 
 
Werkgroepen 
 
Hoofdluiscontrole 
Hoofdluis is een steeds terugkerend verschijnsel op elk IKC. 
Op de Vonkenmorgen zijn er 1 á 2 ouders per groep, die in 
de week na elke vakantie een controle uitvoert. Deze 
ouders controleren elk kind op hoofdluis en neten. Indien 
nodig vinden er ook hercontroles plaats. Ook worden 
adviezen aangereikt ter voorkoming en genezing. Natuurlijk 
hoort bij deze taak het waarborgen van de privacy van een 
ieder.  
 
Versiergroep 
Ter voorbereiding voor de feesten en vieringen brengen de 
medewerkers hun lokalen, ruimtes in de juiste sfeer. Een  
6-tal ouders zorgen ervoor dat de aula, de gangen en 
ingangen mooi worden versierd. 
 
Ouderhulp 
Er zijn op het IKC diverse activiteiten waarbij we graag van 
uw hulp gebruik maken. Dit kan hulp zijn bij Crea- en 
technieklessen, excursies, sport- en speldagen. Daarnaast is 
er veel hulp nodig voor het onderhoud van speel- en  
leermateriaal, de speelplaats en bij het vervaardigen van 
lesmateriaal voor individuele kinderen. Via de nieuwsbrief 
wordt u op de hoogte gehouden van de werkzaamheden die 
we willen verrichten en zal er regelmatig hulp gevraagd 
worden. 
 
Wat te doen bij problemen? 
 
Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. 
We gaan ervanuit dat we de meeste klachten in onderling 
overleg kunnen oplossen.  

 
We nodigen u van harte uit bij vragen, ontevredenheid, 
problemen of klachten over het onderwijs, over de aanpak 
van uw kind, of over andere zaken dit kenbaar te maken aan 
de leerkracht als de eerst verantwoordelijke voor de 
kinderen in de groep. 
 
De contactpersoon 
Bij klachten over het IKC aangaande zaken kan de klager 
zich in eerste instantie wenden tot degene die bij de situatie 
betrokken is. Dit kan zijn de pedagogisch medewerker, de 
leerkracht of de directie. Indien dit niet leidt tot een voor de 
klager gewenste oplossing kan gebruik worden gemaakt van 
de contactpersoon die op ons IKC aanwezig is. Zij is er voor 
u, luistert naar u, geeft u informatie over mogelijke ver-
volgstappen. Om misverstanden te voorkomen, heeft de 
contactpersoon vooral een ondersteunende rol bij het 
zoeken naar een oplossing van de klacht met een door-
verwijzende functie. De klacht wordt niet door de contact-
persoon overgenomen van de klager; er is sprake van 
professionele distantie. De contactpersoon van ons IKC is op 
dit moment vacant. 

De klachtenprocedure 

De volledige klachtenregeling is te vinden op 
www.delinge.nl onder De Linge - Kwaliteitszorg – 
Klachtenregeling. 
Klachten waarvan u vindt dat ze onvoldoende zijn 
afgehandeld, kunt u voorleggen aan de landelijke 
klachtencommissie (VBKO, 070 34 57 097 of 070 39 25 508) 
of aan de vertrouwensinspecteur. 

Vertrouwenspersoon en -inspecteur 

Het IKC kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt 
de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve 
deskundige buiten de school. De externe 
vertrouwenspersoon geeft informatie en advies en 
begeleidt ouders in het klachttraject wanneer zij een 
formele klacht indienen. Voor De Linge is mevrouw 
Eveline Knibbeler de vertrouwenspersoon. Zij is bereikbaar 
via e.knibbeler@kb-consult.nl 
  
Voor een onafhankelijk advies in geval van seksuele 
intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 

geweld kunt u ook contact opnemen met de vertrouwens-
inspecteur. 
Meldpunt vertrouwensinspecteurs telefoon: 0900-111 3 
111 tijdens kantooruren. 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Bij een signaal van huiselijk geweld zijn scholen sinds begin 
2012 verplicht met een meldcode te werken, die in stappen 
beschrijft wat te doen. Onderzoek wijst uit dat hulp en 
zorgverleners en leerkrachten die met een meldcode 
werken drie keer zo vaak ingrijpen als collega's die zo'n 
stappenplan niet voorhanden hebben bij een vermoeden 
van mishandeling. Door te werken met een meldcode blijft 
de beslissing om vermoedens van huiselijk geweld en 
kindermishandeling wel of niet te melden, berusten bij de 
professional. Het stappenplan van de meldcode biedt hem 
of haar bij die afweging houvast. 

Meldplicht seksueel geweld 

Bij klachten van ouders en leerlingen over het IKC, waarbij 
mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander 
zedendelict, is het IKC verplicht tot het doen van aangifte bij 
de officier van justitie, omdat mogelijk de veiligheid van 
meerdere kinderen in het geding is.  
 
Leergeld Oost Betuwe:  
Bijdrage in de schoolkosten voor ouders met kinderen tot 
18 jaar. Mocht u financieel niet in de gelegenheid zijn de 
schoolkosten van uw kind te betalen, dan kunt u mogelijk 
terecht bij  Leergeld Oost Betuwe.  
Deze stichting ondersteunt ouders door een deel van de 
schoolkosten te betalen, of door een materiële bijdrage in 
bijvoorbeeld een fiets of computer.  
De contactgegevens zijn: 
Stichting Leergeld Oost Betuwe 
Van Ambestraat 1 
6681 AK Bemmel 
E-mailadres: info@lgob.nl 

http://www.delinge.nl/
mailto:e.knibbeler@kb-consult.nl
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2008/09/03/meldcode-huiselijk-geweld-kindermishandeling-vrouwelijk-genitale-verminking-en-eergerelateerd-geweld.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2008/09/03/meldcode-huiselijk-geweld-kindermishandeling-vrouwelijk-genitale-verminking-en-eergerelateerd-geweld.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2008/09/03/meldcode-huiselijk-geweld-kindermishandeling-vrouwelijk-genitale-verminking-en-eergerelateerd-geweld.html
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PRAKTISCHE INFORMATIE 
 
Naschoolse activiteiten 
Om de talenten van onze kinderen optimaal te ontdekken 
en om de kinderen hun talent te laten ontdekken alsmede 
verder te laten ontplooien, heeft het Integraal Kind 
Centrum de Vonkenmorgen een naschools aanbod gericht 
op Kunst  & Cultuur activiteiten en Sport & Spel activiteiten. 
De Kunst & Cultuur en Sport & Spel activiteiten bieden een 
unieke mogelijkheid voor kinderen om tegen een 
aantrekkelijk tarief workshops te volgen op diverse 
disciplines. 
 
De activiteiten worden in eigen beheer, leerkrachten en 
pedagogisch medewerkers van het IKC, of in samenwerking 
met culturele- en/of sportverenigingen of met particuliere 
aanbieders verzorgd. 
Om de toegankelijkheid voor alle kinderen te waarborgen 
zal de bijdrage voor deze activiteiten laag worden 
gehouden. 
 
IKC-feest/reis 
Het basisschooldeel van het IKC kent een 3-jarige cyclus van 
2 jaren IKC-feest en 1 jaar schoolreis. Beiden vinden plaats 
in de maanden mei/juni.  
 
Kamp 
De groepen 8 gaan tegen het eind van het schooljaar 
gedurende een drietal dagen op kamp in de bossen bij 
Mook. Hiervoor wordt in de groepen 8 een extra financiële 
bijdrage gevraagd van de ouders. 
 
Buitenschoolse activiteiten 
 
Culturele vorming 
In overleg met de regioscholen wordt er jaarlijks gekozen 
voor een culturele activiteit, waarbij de kinderen kennis 
maken met toneel, muziek, film of beeldende vorming. De 
Vonkenmorgen heeft een schoolspecifiek cultuuractieplan. 
 
Kinderboekenweek 
Jaarlijks in oktober vinden er in de groepen activiteiten 
plaats rond het thema van de Kinderboekenweek. We 
werken hierbij samen met de plaatselijke bibliotheek. 
 
Excursies 
Binnen elke groep vinden er per jaar 1 of meer excursies 
plaats ter ondersteuning van het programma c.q. project 

waaraan gewerkt wordt. Hier maakt ook natuureducatie 
deel van uit. Dit gebeurt in samenwerking met het 
Dijkmagazijn in Bemmel.  
 
Afspraken over spelen, binnenkomen, eten en drinken 
Op de onderbouw gaat er 10-minuten voor de aanvang van 
de lessen een eerste bel. De groepen 1-2 mogen in de klas 
worden gebracht. De kinderen van de groepen 3 en 4 
komen zelfstandig de school binnen. Als de tweede bel is 
gegaan, willen de leerkrachten hun lessen gaan opstarten. 
Er is toezicht op de speelplaats vanaf 10 minuten voor 
aanvang van de lessen. Wij raden u aan uw kind(eren) niet 
eerder naar school te sturen. Op de speelplaats mag niet 
gefietst worden, dit is te gevaarlijk voor de spelende 
kinderen. Kinderen die dicht bij het IKC wonen, komen 
zoveel mogelijk lopend naar het IKC, de fietsenstalling raakt 
anders overvol. 
 
Verjaardagen 
 
Verjaardag van het kind 
Uw kind mag zijn of haar verjaardag op het IKC vieren. Elk 
leerjaar geeft hier zijn specifieke invulling aan. Informatie 
hierover vindt u in de informatiebrief van elke groep. 
 
Trakteren en allergieën 
Uiteraard proberen wij rekening te houden met kinderen 
die een allergie hebben. Tijdens de diverse gezamenlijke 
activiteiten wordt er door de ouderraad gezorgd voor een 
versnapering. Om teleurstellingen bij deze kinderen te 
voorkomen proberen zij, samen met u, voor een geschikte 
oplossing te zorgen. Als uw kind een allergie heeft 
verzoeken wij u vriendelijk dit aan de leerkracht en de 
ouderraad door te geven. Wij hopen dat ook u rekening wilt 
houden met de betreffende kinderen. Als uw eigen kind met 
zijn/haar verjaardag op school gaat trakteren, vraag dan aan 
de leerkracht of iedereen de betreffende traktatie mag 
hebben. 
 
Gymkleding 
Tijdens de gymles voor de kinderen van groep 1-2 is het aan 
te raden ritmiekschoenen te laten dragen, liefst zonder 
veters, bijvoorbeeld met elastieksluiting. Deze schoenen 
mogen op het IKC blijven. Voor de kinderen van groep 3 t/m 
8 geldt dat ze gepaste kleding dragen en gymschoenen met 

licht gekleurde zolen. De kinderen van de bovenbouw, (gr. 5 
t/m 8) gaan douchen. 
Zijn er bijzondere omstandigheden dan zien wij graag een 
briefje tegemoet. Wilt u de kinderen op gymdagen, geen 
dure horloges, kettingen, ringen, oorbellen en/of andere 
sieraden laten dragen. 
 
Talentenshow 
In de groepen 1 t/m 8 is het gebruikelijk, dat kinderen een  
weeksluiting verzorgen. Alle groepen treden drie keer per 
jaar op voor de andere kinderen. Dat kan bestaan uit een 
solo-optreden, een klein groepje of met de hele groep. De 
voorstellingen zijn divers: van ballet tot breakdance, 
afhankelijk van de talenten van onze kinderen. De 
optredens worden begeleid en eventueel ingeoefend door 
de leerkrachten. Ouders en grootouders worden 
uitgenodigd om de voorstellingen bij te wonen. De vierde 
voorstelling is voor ouders; zij worden uitgedaagd om ook 
een optreden te verzorgen. We sluiten het schooljaar af met 
een aantal high lights van het afgelopen jaar. Deze topper is 
op de laatste vrijdagochtend van het schooljaar. 
 
Bibliotheek 
Ons IKC onderhoudt nauwe contacten met de openbare 
bibliotheek in Gendt. De bibliotheek biedt ieder jaar een 
omvangrijk programma aan, waaruit alle groepen een keuze 
kunnen maken. 
Het aanbod is gericht op leesbevordering, leesplezier, 
cultuureducatie, mediaeducatie en informatievaardigheden 
voor leerlingen van 0 t/m 12 jaar. De leerkrachten kunnen 
boeken lenen. De bibliotheek kan themakisten samen-
stellen. De klas kan op bezoek om de indeling van de 
collectie te leren kennen of informatie te kunnen opzoeken 
voor werkstukken en spreekbeurten.  
Tijdens de Kinderboekenweek zijn er workshops voor enkele 
groepen. Klassen kunnen meedoen met de kinderjury.  
Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met 
boeken en ervan leren genieten. 
 
Fotograaf 
Eenmaal per jaar komt de fotograaf een foto van uw 
kind(eren) maken. De foto’s worden u aangeboden, maar 
afname is geheel vrijblijvend. Voor een broer/zus foto krijgt 
u een andere gelegenheid om deze te laten maken.  
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Verzekering/aansprakelijkheid 
Het bestuur van De Linge heeft voor alle leerlingen, 
personeel, hulpouders en overblijfouders een collectieve, 
wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) afgesloten. 
Deze verzekering is van kracht gedurende alle schooluren en 
alle overige activiteiten, dus ook tijdens excursies, kamp en 
schoolreisjes Het verzekerde bedrag in deze WA verzekering 
is € 2 miljoen per gebeurtenis en het maximaal verzekerde 
bedrag is € 4 miljoen per verzekeringsjaar. Let op: niet 
onder alle omstandigheden is een schade veroorzaakt door 
leerlingen van de school te claimen onder deze WA 
scholenpolis. Er zijn situaties denkbaar dat een WA schade 
(ook) aangemeld moet worden bij de eigen WA 
Particulierverzekering van de ouders omdat de 
aansprakelijkheid van het IKC voor het doen of laten van de 
leerling geheel of gedeeltelijk ontbreekt. De verzekeraars 
wikkelen dan samen de schade af. 
Duwen en stoeien hoort een beetje bij het opgroeien van 
kinderen. Daarom is een kapotte bril of een gescheurde jas 
niet altijd automatisch de schuld van het ‘andere kind’. In 
verschillende zaken die voorkwamen bij de kantonrechter, 
werd de aansprakelijkheid van dat ‘andere kind’ om die 
reden al vaker afgewezen. Het kind had immers niet het 
vooropgezette plan om schade toe te brengen en de 
directie kan helaas niet elke stoeipartij signaleren. U zult 

hiervoor begrip kunnen hebben. Ook een verzekering tegen 
het risico van ongevallen heeft De Linge collectief 
afgesloten. Deze leerlingen ongevallenpolis is geldig 
gedurende alle schoolactiviteiten -dus ook tijdens reizen en 
excursies- en kent de volgende dekking: 
 
1) Blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval,  
€ 50.000,= 
2) Bij overlijden als gevolg van een ongeval, € 5.000,= 
3) Geneeskundige kosten als aanvulling op de eigen 
ziektekostenpolis of ziekenfondsverzekering, € 2.500,= 
4) Tandheelkundige kosten als gevolg van een ongeval per 
element, € 2.500,= De rubriek ongevallen met blijvende 
invaliditeit is voor alle leerlingen belangrijk, omdat zij alleen 
aanspraak kunnen maken op de WaJong regeling. De laatste 
twee rubrieken zijn vooral belangrijk voor ouders met een 
hoog eigen risico in de zorgpolis. Voor ouders die de 
verzekerde bedragen te laag vinden of de voorkeur geven 
aan een zogenaamde 24-uur dekking inclusief alle vrije 
dagen en vakanties, bestaat de mogelijkheid om de 
schoolverzekering uit te breiden. U kunt dan contact 
opnemen met de afdeling Ongevallenverzekeringen voor 
scholieren van onze schoolverzekeraar WBD Lippmann 
Groep BV te Den Haag, 070-3028500. 

Formulieren voor aangifte van schade of ongevallen kunt u 
downloaden op de www.delinge.nl in de menubalk bij 
Medewerkers – Formulieren 
 
Gevonden en verloren voorwerpen 
Gevonden voorwerpen worden op een vaste plaats 
bewaard. De leerkracht of conciërge kan u hierover 
informeren. Het naar het IKC nemen van mobieltjes, Ipads, 
MP3-spelers etc. wordt afgeraden. Voor schade c.q. 
kwijtraken kan het IKC niet aansprakelijk worden gesteld. 
 
Sponsoring 
Op stichtingsniveau is sponsorbeleid in ontwikkeling. 
 
Foto- en video opnamen 
Zonder toestemming van de ouders, mogen wij geen 
beeldmateriaal gebruiken van onze leerlingen. Op het 
inschrijvingsformulier heeft u al aangegeven of we wel/geen 
gebruik mogen maken van beeldmateriaal van uw kind. In 
verband met de nieuwe wet zal er jaarlijks toestemming 
gevraagd worden.  
Er zullen echter uitzonderlijke situatie ontstaan, waarvoor 
we u nog extra toestemming vragen. 
Hiervan wordt u door middel van een brief op de hoogte 
gebracht. 

 
 

http://www.delinge.nl/
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NAMEN EN ADRESSEN 
 
Personeel van IKC de Vonkenmorgen 
 
Directeur 
Joost Baijens, T: 06-12967961 
E: j.baijens@delinge.nl 
E: ikcdevonkenmorgen@delinge.nl 
 
Intern begeleider 
Judith Klaassen 
 
Ondersteuning intern begeleider 
Patricia Kroeze 
 
Intern contactpersoon 
Anouk Schenkels 
 
Pedagogisch medewerkers kinderopvang 
Mireille Admiraal 
Evi Arends 
Melanie Basten 
Bas Bombach 
Corine te Boekhorst 
Michelle Hendriks 
Kim van Hest 
Margriet van Houwelingen 
Monique Janssen 
Nena Kerkman 
Janny Knorth 
Mariëlle Kregting 
Petra Lozekoot 
Anke Mom 
Sandra Pruijn 
Tineke van Stokkum 
Rianne Tolhuizen 
Marscha van Workum 
 
Meewerkend coördinator kinderopvang 
Sabine Wiltink 
 
Leerkrachten 
Anouk van den Brink 
Anne Roos Engbersen 
Pascal Gertsen 
Nienke Grievink 

Lisanne de Haan 
Anita van der Hijden 
Monique Hermsen 
Judith Janssen 
Chantal Jurrius 
Henny Kregting 
Patricia Kroeze 
Alwin van de Laak 
Irene van Leeuwen 
Jan-Willem Lentjes 
Ans Melchers 
Judith Nijenhuis 
Rianne Reulink 
Anouk Schenkels 
Inge Scholten 
Vera van Stokkum 
Patricia Visser 
 
Onderwijsassistenten 
Margriet van Houwelingen 
Stefanie Jacobs 
Annette Kregting 
 
Conciërges 
René Kregting - T:06-36564567 
Bas Eijhout 
 
Interieurverzorgsters 
Via firma Aalbers 
Carmensita Alcequiez 
Monique Derks 
Aziza Ismail 
In eigen dienst: 
Henriëtte Leenders 
 
Administratie 
Diana Scholten 
 
Stichting Voorschools en Primair Onderwijs 
De Linge 
Polseweg 13, 6851 DA Huissen T: 026 - 3179930 
Directeur-bestuurder: Dhr. T.J.M. Pruyn 
 
 
 

IKC -Raad 
Namens de ouders: 
Voorzitter: Inge Rabeling 
Ankie van Heck 
José Rink-Sweeren 
 
Namens het personeel:  
Secretaris: Rianne Reulink 
Secretaris: Lisanne de Haan 
Vera van Stokkum 
 
Namens de ouders van de KOV: 
Bouke Mattijssen 
Karin Gorissen. 
Linda van Nunen-Nienhaus 
 
Namens het personeel KOV: 
Mariëlle Kregting 
 
Ouderraad  
Voorzitter: Kim Vermeulen 
Penningmeesterschap: Astrid de Jong 
Secretaris: Joyce Degen 
 
Overige leden Basischool:  
Natasja Derksen 
Evelien Haan- Gerritsen 
Lieke Hendriks 
Nick Kaufmann 
Fenna van Merm 
Monique Reuser 
Marieke Vermeulen 
Marielle Westerveld 
 
Overige leden Kinderopvang 
Vacant 
 
Jeugdgezondheidszorg 
Veiligheids- en Gezondheidsregio  
Gelderland-Midden (VGGM)  
Sector Jeugdgezondheidszorg Eusebiusbuitensingel 44, 
6802 EJ Arnhem T: 026 – 37 73 805 
Inspectie van het onderwijs 
E: info@owinsp.nl 
I: www.onderwijsinspectie.nl 
Vragen over onderwijs T:0800-8051 
 

mailto:ikcdevonkenmorgen@delinge.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap heeft onderwijsgidsen gepubliceerd 
die ouders informeren over de mogelijkheden in 
het primair en voortgezet onderwijs en over de 
rechten en plichten. U kunt deze downloaden 
van internet. 
I: www.minocw.nl/onderwijs/pogids. 
 
Leerplichtambtenaar 
De leerplichtambtenaar van de gemeente 
Lingewaard is: 
Mevrouw M.J. van Eijndhoven 
T: 026 3260261 
E: m.vaneijndhoven@lingewaard.nl 
Bereikbaar op maandag t/m woensdag, 
donderdag op afspraak. 
 
Externe vertrouwenspersoon 
Mevrouw E. Knibbeler 
E: e.knibbeler@kb-consult.nl. 
 
Schoolverzekering 
WBD Lippmann Groep BV te Den Haag 
T: 070 3028500 
Formulieren voor aangifte van ongevallen of 
schade vindt u op onze website. 
 
Overige namen en adressen 
 
Schoolbegeleidingsdienst Marant, adviseurs in leren en 
ontwikkeling 
Aamsestraat 84a,6662 NK Elst 
 
Logopediste 
Marjon Rensen, T: 0481-425394 
 
Politie 
Jannieta Slurink en Jurg de Ridder, T:0900-8844 
Wijkagenten Gendt, Haalderen en Doornenburg 
 
Veiligheid, toezicht en handhaving 
Wesley Bisselink, 06-11594703 of 026-3260111 
 
 
 

Wij hopen u op deze wijze zo breed mogelijk te hebben 
geïnformeerd over het Integraal Kind Centrum. 
 
Hartelijk dank aan de mensen die hieraan hebben 
meegewerkt. 
 
 


