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Startviering schooljaar 2015-2016  
Datum : zondag 23 augustus 2015 
Tijd : 10:00u 
Locatie: Open Haven aan het Kerkplein 
 
 
Draag jij dit jaar ook weer je steentje bij om er een mooi en  gezellig jaar van te maken? 
 
We nodigen jou en je ouder(s) uit voor de startviering  van het nieuwe schooljaar. Tijdens de viering 
wordt het verhaal van “De Wondersteen” verteld. Het wordt een prachtige viering waarin je kunt horen, 
zien en voelen dat het samen veel fijner is. 
 
Na de viering is er op school koffie, thee, limonade en lekkers. Daar zijn veel kinderen, juffen, 
meesters en ouders die elkaar een tijd lang niet gezien hebben. Het is fijn om elkaar na de vakantie 
weer te ontmoeten en het wordt vast weer een vrolijk weerzien vol met verhalen.  
De inloop eindigt om 12.30 uur. 
 
 
Werkgroep gezinsvieringen 
	  

Startviering schooljaar 2015 - 2016

ICB Kaleidoscoop            
   
Gedempte Gracht 25          
Tel.: 036-5234593              
Info@icbkaleidoscoop.nl 
www.icbkaleidoscoop.nl Schoolgids 2019 - 2020
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Adressen en telefoonnummers 
Stichting interconfessioneel basisonderwijs Zeewolde
(SIBZ - het Schoolbestuur) 
 
Aanspreekpersoon namens het bestuur: 
* Roel Hijne (algemeen directeur) 
  Gedempte Gracht 25 
  3894 BA Zeewolde   06-39276505 
  rhijne@skozsibz.nl  
 
Meer informatie over SIBZ, MR en OR kunt u vinden in deze gids in het betreffende hoofdstuk.  
 
2. MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (M.R.)   
geleding ouders: 
* Marike van den Ham (secretaris) 
* Lisette Visser
* Priscilla Jonker 

geleding personeel van Kaleidoscoop:  
* Wendy Veltmeijer  (voorzitter) wveltmeijer@icbkaleidoscoop.nl 
* Susan van Campen 
* Linda Timmer

De MR van Kaleidoscoop heeft ingestemd met de inhoud van deze schoolgids. 

3. OUDERRAAD (OR) 
or@icbkaleidoscoop.nl 
  
* Linda Bouwsma (contactpersoon)   06-50624392 
* Sandra Jeurissen - Been (penningmeester)
* Roy Wijkoord Gieling (lid)  
* Raymond Versteeg (lid)  
* Jolanda van Zuijlen (lid)
* Jolanda Treep 
* Bianca Fijn 

5. PERSONEEL 
De adressen en de telefoonnummers van het personeel staan niet vermeld in de schoolgids.  
De email adressen staan in het stuk over het schoolteam. In geval van calamiteiten kunt  
u bellen met Jolanda van Duinkerken
*Jolanda van Duinkerken  (locatiedirecteur) 0628982851
 
    

Het team van Kaleidoscoop 2019-2020
Zittend op de grond van links naar rechts:
Juf Weny, leerkracht groep 8
Ciska, administratief medewerkster
Juf Tanja, leerkracht groep 4 en RT leerkracht
Juf Maartje, leerkracht groep 6
Juf Leonie, leerkracht groep 7 en intern begeleider groepen 1 t/m 3
Juf Marieke , leerkracht groep 6
Juf Lisette, leerkrachtondersteuner  Smarteezz
Juf Marit, leerkracht groep 4
Juf Hetty, leerkracht groep 4

Staand van links naar rechts
Juf Linda, leerkracht groep 6
Meester Luc , leerkracht groep 7
Juf Annette, leerkracht groep 3
Juf Ineke, leerkracht groep 1-2
Juf Amber, onderwijsassistente
Juf Monique, leerkracht groep 5
Juf Almar, leerkracht groep 1-2
Juf Iris, leerkracht groep 6
Juf Mariska, intern begeleider groep 4 t/m 8
Juf Susan, leerkracht groep 1-2
Jolanda van Duinkerken, locatiedirecteur
Juf Sharon, leerkracht groep 5
Juf Georgette, leerkracht groep 4
Juf Jessica, leerkracht groep 1-2
Juf Margitte, leerkracht groep 1-2
Juf Thonny, RT leerkracht

Niet op de foto:
Juf Anneke, leerkracht groep 2-3
Juf Tifène, leerkracht gr. 3 en 5
Juf Anita, leerkrachtondersteuner
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Adresgegevens:  
ICB Kaleidoscoop               
Gedempte Gracht 25             
3894 BA Zeewolde             
036-5234593               
Info@icbkaleidoscoop.nl  www.icbkaleidoscoop.nl        
 
Belangrijke telefoonnummers: 
SIBZ (Stichting Interconfessioneel Basisonderwijs Zeewolde; het schoolbestuur) Roel Hijne (algemeen 
directeur, en bestuursvertegenwoordiger)     06-39276505 
MR (medezeggenschapraad)
Wendy Veltmeijer     wveltmeijer@icbkaleidoscoop.nl     036 5234593      
  
OR (ouderraad) 
Linda Bouwsma (contactpersoon)     lbouwsma84@gmail.com     06-50624392
      
Overblijf coördinatie van Kaleidoscoop 
PARTOU (contactpersoon Linda Komdeur)     linda.komdeur@partou.nl     0621868189

Bij calamiteiten: 
Jolanda van Duinkerken (locatiedirecteur van ICB Kaleidoscoop)     0628982851
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Voorwoord
Met trots bieden wij u de schoolgids aan van ICB Kaleidoscoop; de eerste interconfessionele basis-
school in Zeewolde. Wij zijn een zelfstandige basisschool onder het bestuur van SIBZ (Stichting Inter-
confessioneel Basisonderwijs Zeewolde) 
 
ICB Kaleidoscoop is ontstaan uit een samenwerkingsverband van KBS “de Meander” en PCB “Polder-
palet”. Er bleken genoeg overeenkomsten te zijn wat betreft de visie op het onderwijs en de identiteit 
om samen te gaan. Eind 2009 kregen we de toestemming om ICB Kaleidoscoop op te starten.  ICB 
Kaleidoscoop is een groeiende school.
 
In april 2012 zijn we verhuisd naar ons eigen pand, een gebouw dat ontworpen en gebouwd is met 
onze eigen visie op onderwijs in het achterhoofd. Het resultaat mag er zijn! Een duurzaam, multifunc-
tioneel schoolgebouw waarin wij vorm kunnen geven aan onderwijs zoals ons dat voor ogen staat.  
 
We werken in een school die de positieve kanten van alle onderwijskundige ontwikkelingen samen-
bundelt. Een school die  de goede initiatieven die er in onderwijsland te vinden zijn geïmplementeerd 
heeft binnen haar visie. Een school met een open christelijke identiteit.  U kiest met zorg een school 
voor uw kind. Wij werken met zorg aan een school die bij uw kind past. 
 
Alle ideeën, onderzoek en praktijkervaringen hebben geresulteerd in een school met een missie/visie 
waar we trots op zijn: een toegankelijke school waar leerkrachten en ouders samenwerken om een 
basis te bieden voor de ontwikkeling van kinderen in vrijheid en respect voor elkaar. 
 
In deze gids staat veel informatie over ICB Kaleidoscoop: onze visie op identiteit, op onderwijs en hoe 
wij die in de praktijk brengen.  Het is daarom een gids om goed te bestuderen en het hele schooljaar 
te bewaren. Bent u geïnteresseerd geraakt, wilt u meer weten of wilt u uw kind opgeven, dan kunt u 
contact opnemen met behulp van het contactformulier op de website: www.icbkaleidoscoop.nl   
of via info@icbkaleidoscoop.nl. U kunt ook bellen om een afspraak te maken voor een kennisma-
kingsgesprek. Tijdens dit gesprek verduidelijken wij de uitgangspunten van de school en krijgt u een 
rondleiding. (0365234593)

 
September 2019
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Inleiding 
 
ICB Kaleidoscoop is gestart in augustus 2010  als zelfstandige Interconfessionele basisschool in de  
Polderwijk in Zeewolde.  
 
De naam “Kaleidoscoop” 
Hoe komen wij aan de naam? De naam is bedacht door een gezin met kinderen bij ons op school. 
De uiteindelijke keuze is er een geweest van kinderen en team samen.  

Waarom die naam
1) De kaleidoscoop is een betoverend speeltje waar elk kind gefascineerd mee bezig kan zijn.  
Een ontdekkijker vol kleur en beweging. 
 
2) Figuurlijk gezien geeft een kaleidoscoop een  verscheidenheid aan kleur en beweging: symbool 
voor een unieke visie op onderwijs.  
 
3) Volgens Wikipedia wordt kaleidoscopisch “in overdrachtelijke zin gebruikt, indien een grote keuze 
aan aspecten, meningen, standpunten in een bepaald domein mogelijk is”. 
Op een Interconfessionele school is dat uiteraard het geval. 
Die diversiteit vormt juist de kracht van de school. 
 
4) Het sluit aan bij een school die inspeelt op unieke interesses en eigenschappen van kinderen. 
Een kaleidoscoop onderscheidt zich van andere speeltjes in de zin dat het niet bijzonder is als het 
daar zomaar ligt. Zodra het kind het oppakt en er zelf een draai aangeeft wordt het interessant. 
Welke draai iemand er ook aan geeft, de uitkomst blijft mooi en waardevol. Dit is mooie symboliek 
voor een school die er naar streeft om elk kind zichzelf te laten zijn. Leerlingen mogen keuzes maken, 
mogen zelf bepalen welke draai ze aan de kaleidoscoop geven en krijgen de kans om van anderen te 
leren en van elkaar te genieten. 
 
5) Een kaleidoscoop symboliseert beweging en 
groei: Iedere keer dat je erdoor kijkt, zie je iets 
anders. Je moet zelf meebewegen, anders gebeurt 
er niet veel. Dit past bij een school die allesbehalve 
statisch is. Een school die kiest voor levendig onder-
wijs door aan te sluiten bij de belevingswereld van 
het kind, en allerlei partijen te laten meebewegen 
(teamleden, leerlingen, stagiaires, ouders, 
instanties, winkels etc.) Een dynamische school die 
streeft naar transparantie tussen alle 
betrokkenen. 
 
Identiteit: Kaleidoscoop is een school met een open 
christelijke identiteit. Een interconfessionele school 
die kinderen bagage mee wil geven om een eigen 
gefundeerde keuze te maken. 
We richten ons op openheid en nieuwsgierigheid 
voor de levensovertuiging van een ander.  
 
De school: Wij zijn een zich ontwikkelende school 
die werkt met ideeën uit het Dalton-, Jenaplan- en 
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Freinetonderwijs. Zoveel kinderen, zoveel manieren voor ontwikkeling. Wat dit betekent en hoe we 
dat vorm geven leest u verderop in deze gids onder missie/visie. 
 
Schoolkeuze: Hoe kun je voor je kind een school kiezen als je in vele schoolgidsen allerlei 
schitterende dingen en beloftes leest? 
Al die mooie woorden zijn uiteindelijk niets waard als er geen vertrouwen is in de mensen die er wer-
ken. Die mensen moeten het klimaat kunnen scheppen waar uw kind het naar zijn of haar zin heeft. 
Kijk bij uzelf: kunt u goed functioneren in een baan waar u zich niet vrij voelt te mogen zijn wie u 
bent? Zo is dat natuurlijk ook met kinderen. Een kind dat zich niet gewaardeerd voelt en niet mag zijn 
wie het is zal ook niet optimaal tot leren komen. Van belang is dat uw kind zich thuis en veilig voelt op 
ICB Kaleidoscoop en dat u zich kunt vinden in wat de school uitdraagt. Samen zijn we verantwoorde-
lijk voor een optimale ontwikkeling van uw kind.
 
Jolanda van Duinkerken (locatiedirecteur van ICB Kaleidoscoop)   
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Identiteit
 
We leven in een sterk en snel veranderende wereld waar het nodig is dat het woord “respect” geen 
loze kreet is. Dat respect wordt op Kaleidoscoop vanuit verschillende levensovertuigingen vorm 
gegeven. Elke dag wordt begonnen met een dagopening. Dat is een moment van bezinning. Kinderen 
krijgen de gelegenheid om op levensbeschouwelijk vlak hun gedachten te vormen. Het aansteken van 
een kaars is daarbij bindend voor alle klassen. Het gedicht dat in alle klassen bij deze kaars opgezegd 
wordt is: 
 
“Deze kaars die brandt voor mij, 
Voor een fijne dag dat maakt me blij, 
Maar ook voor jou, steek ik hem aan, 
Zodat alles vandaag maar heel erg goed mag gaan. 
En deze kaars brandt om te wensen, 
Vrede en geluk voor alle mensen” 
 
Het vervolg kan bestaan uit het zingen van een lied, een Bijbelverhaal, spontane levensbeschouwelij-
ke gesprekken of naar aanleiding van een verhaal uit het boek “filosoferen met kinderen”,  wensen of 
gebed bij  een kaarsjeskring.  
Het bovenstaande kan aanleiding zijn tot kringgesprekken die alles te maken hebben met hoe je zelf 
tegen het leven aankijkt.  
 
Minimaal 1 keer per week wordt er aandacht  besteed aan een Bijbelverhaal. De Bijbelverhalen wor-
den gekoppeld aan het thema dat op dat moment op school of in de klas aan de orde is (bijvoorbeeld:  
bij het thema “ziekenhuis” zijn er verschillende Bijbelverhalen te gebruiken). Ook maken we gebruik 
van lessenseries uit de methode “Trefwoord”. 
Daarnaast maken wij gebruik van de methode Da Vinci, samen op aarde”, een methode voor wereld 
oriëntatie. Deze methode geeft suggesties voor Bijbelverhalen bij thema’s. 
 
Een aantal keer per jaar zal er meegedaan worden aan de gezinsvieringen in de diverse kerken. Die 
worden voorbereid met leerkrachten en een voorganger of de pastor. Ze zijn gekoppeld aan het begin 
van het schooljaar, een christelijke viering (bijvoorbeeld kerst) of een thema.  
Dit alles met als doel begrip en respect te kweken voor een wereld waarin een grote diversiteit aan 
levensovertuigingen bestaat.  
   
Dat onze school er is voor kinderen vanuit diverse richtingen blijkt uit onderstaande tabel.  

Richting in %  2017-2018 2018-2019 2019-2020
Katholieke kerk 22,9% 21,6% 22,6%
Protestantse kerken 25,4% 24,2% 23,5%
Geen godsdienst 44,2% 46,7% 48,4%
Anders  7,5% 7,5% 5,5%
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Uitgangspunten 
 
De hieronder genoemde uitgangspunten vormen de grondslag van waaruit gewerkt wordt. Ze bepa-
len in belangrijke mate het gezicht van de school. 
 
Levensbeschouwing: Kaleidoscoop staat voor een open christelijke school waar we met respect 
en waardering voor en met elkaar omgaan. Alle kinderen nemen gezamenlijk deel aan activiteiten 
rondom levensbeschouwing. Wij willen kinderen bagage meegeven zodat later eigen keuzes gemaakt 
kunnen worden op levensbeschouwelijk vlak.  
 
Schoolklimaat: Kaleidoscoop is een open, actieve leef-werkgemeenschap, waar een ieder zich thuis 
en veilig voelt en waar het belang van het kind voorop staat; een plaats van geborgenheid. 
D.m.v. projecten die betrekking hebben op “De Veilige School” zorgen wij ervoor dat er blijvend 
aandacht is voor de omgang met elkaar. Aandacht voor “leef-  en omgangsregels”, voor “normen en 
waarden” neemt een belangrijke plaats in. Het eerste schoolthema is altijd een sociaal-emotioneel 
thema. Met behulp van de “kapstokregels” worden kinderen betrokken bij de schoolafspraken (zie 
hoofdstuk: “De Veilige School”). 
Verantwoordelijkheid van de kinderen voor eigen werk en elkaar:  
Naast belangrijke aspecten als zelfstandigheid en creativiteit, leren we de kinderen verantwoorde-
lijkheid te dragen voor elkaar en hun eigen werk. Samen zorgen we voor een prettig klimaat om in te 
werken en spelen. 
 
Effectief onderwijs; oog voor en  
mogelijkheden voor individuele  
ontplooiing:  
De school stelt zich ten doel zoveel 
mogelijk uit te gaan van de individuele 
capaciteiten en interesses van de  
kinderen. Hoe wij dit vorm willen 
geven kunt u lezen in het hoofdstuk 
missie/visie.  
 
Zelfstandig werken  
Kinderen leren van jongs af aan hoe 
ze op zichzelf kunnen vertrouwen en 
zelfstandig grote en kleine taken kun-
nen uitvoeren. 
 
Contact met ouders
Wij vinden dat we niet op “een 
eiland” kunnen werken. De betrok-
kenheid van ouders bij het schoolge-
beuren is een belangrijke voorwaarde 
en waardevolle ondersteuning van het 
onderwijsproces. Het werkt stimu-
lerend en komt de kwaliteit van het 
onderwijs en de school ten goede. 
Hoe wij dit vorm geven, en op welke 
manieren wij contact willen houden 
leest u in het hoofdstuk: “contacten 
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Missie en Visie. 
Onze missie:  “van groot tot klein betekenisvol samen zijn”.  
 
Onze visie komt tot uiting in de drie pijlers 
1. Betekenisvol maken
2. Coöperatief leren 
3. Keuzes maken  

Als een kind zich persoonlijk betrokken voelt bij het onderwijs, doordat het in de belevingswereld 
past, wordt  onderwijs betekenisvol. In ons onderwijs werken wij met thema’s die aansluiten bij de 
interesses van kinderen. Hierbij is het belangrijk dat kinderen ervaringen delen en met elkaar in 
gesprek gaan. Kinderen leren veel van elkaar door dingen met elkaar te doen. Wij maken gebruik van 
coöperatieve werkvormen om dit samenwerken te stimuleren.  Bij ons op school worden de kinderen 
gestimuleerd om keuzes te maken. Vragen als; Hoe wil ik leren? Waar wil ik leren? 
Met wie wil ik leren?, komen dagelijks aan de orde.

Visie: Wat voor school willen wij zijn? 
•  Een school met een rijke leeromgeving waar wordt geprikkeld, uitgedaagd en op zoek    gegaan  
 wordt naar leervragen. 
•  Een school waar eigen ontwikkeling centraal staat. 
•  Een school waar ruimte is voor eigen keuzes en interesses. 
•  Een school waar ouders regelmatig op de hoogte worden gehouden.

1.Betekenisvol onderwijs is voor ons: 
•  Werken met een thema. Zo sluiten wij aan bij de belevingswereld van kinderen en 
 stellen hun ervaringen centraal. 
•  Gebruik maken van de leefwereld van de kinderen om taal en spelling te leren. Dat doen we door  
 middel van “taalrondes”. (zie voor meer informatie op onze website www.icbkaleidoscoop.nl   
 onder “faq” voor een ruimere uitleg). Naast taalrondes gebruiken we de methode  
 “Taalverhaal.nu” om taaldoelen te borgen.  
•  Zoveel mogelijk gebruik maken van de wereld om ons heen. Zo stimuleren wij kinderen tot leren.  
 Daar horen excursies aan winkels, het bos etc. bij. 
•  Ouders uitnodigen om over hun beroep of hobby te  vertellen  als dat past in een thema. 
•  Direct in kunnen spelen op de actualiteit met behulp van een digitaal schoolbord. 
•  Een leerlingenraad.

2.Coöperatief onderwijs is voor ons: 
•  Gebruik maken van verschillende werkvormen waarin de kinderen van elkaar kunnen leren 
•  Oudere kinderen te laten voorlezen aan groepjes jongere kinderen. 
•  Klas doorbroken activiteiten, zoals workshops en sportdagen.
•  Gezamenlijke afsluitingen van thema’s. 

3.Keuzes aanbieden is voor ons: 
•  Mogen kiezen voor een eigen werkplek (stilte- of werkruimte). 
•  Kunnen kiezen voor wel of geen instructie: 
•  Het gebruik van methodes waarin eigen keuzes gemaakt kunnen worden 
•  Kunnen kiezen voor creatieve workshops naar eigen interesse. 
•  Zelf je volgorde mogen bepalen tijdens dag- en weektaakwerk. 
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De Veilige School 
De Veilige School is een belangrijk onderdeel van onze schoolorganisatie. 
Het is vormgegeven in onderstaande items: 

1. Startthema 
Elk jaar starten we met een sociaal-emotioneel thema dat direct te maken heeft met de eigenheid 
van elk kind, de Gouden weken. We bespreken wat belangrijk is om je fijn te voelen in de school. Daar 
maken we samen afspraken over. Die komen in de klas te hangen zodat we er op elk moment terug 
kunnen komen. De ‘kapstok’ waaraan we ze ophangen zijn drie zinnen: 
• Voor groot en klein zullen we aardig zijn. 
• We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen. 
• De school is van binnen een wandel- en rustgebied, buiten hoeft dat lekker niet. 

2. Contactpersoon
Op Kaleidoscoop zijn Thonny Wijnbergen (twijnbergen@icbkaleidoscoop.nl) en Mariska van Acht-
hoven (mvanachthoven@icbkaleidoscoop.nl) de contactpersonen. Dit betekent dat het hun taak is 
om signalen van ouders, leerlingen en/of leerkrachten op te vangen en hen de weg te wijzen hoe te 
handelen. Het is geenszins de bedoeling dat zij bezig zijn om de problemen op te lossen. Het kan zijn 
dat zij u verwijzen naar een vertrouwenspersoon van de JGZ of naar een andere instantie die u of uw 
kind verder kan helpen. Het is belangrijk te weten, dat de klacht vertrouwelijk behandeld wordt. (Zie 
hoofdstuk Klachtenregeling).
 
3. Methoden SEO   
We hebben methodemateriaal ingevoerd betreffende 
de sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO) van de 
kinderen. Het schoolteam heeft de cursus “kanjer-
training” gevolgd (leerkrachten die niet al getraind 
zijn volgen de cursus). Hierdoor zijn alle leerkrach-
ten toegerust om kinderen adequaat te helpen bij 
sociaal-emotionele problemen. Dit is een methode 
die in groep 1 t/m 8 gebruikt wordt om kinderen 
op een goede manier te leren omgaan met conflic-
ten. Verder richt de methode zich op het weerbaar 
maken van uw kind. Vertrouwen, veiligheid, rust en 
wederzijds respect zijn de 
sleutelwoorden.
Om de sociaal-emotionele ontwikkeling te kunnen 
volgen zijn voor de groepen 3 tot en met 8 3 meet-
punten ‘SEO’ (sociaal-emotionele ontwikkeling) per 
schooljaar. Bij de kleuters zijn dit 2 meetpunten; 
kleuters worden middels de observatie methode 
‘KIJK’ intensiever gevolgd.  
Op deze momenten wordt vastgelegd hoe de 
kinderen er voorstaan qua werkhouding en 
sociaal-emotionele ontwikkeling. U vindt de items 
terug in de rapportage. 
Ze worden door de leerkracht met u besproken 
bij de portfoliogesprekken.  
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4. Enquête 
Om het jaar wordt een enquête gehouden onder de ouders en kinderen. De bedoeling van deze 
enquête is het zo goed mogelijk in beeld krijgen van wat er goed en minder goed gaat op onze school. 
Vragen als: ‘Mijn kind voelt zich veilig/prettig in de klas/in de school/rond de school’ of ‘Mijn kind 
heeft last van andere kinderen’ en vragen over regels, klachten en contact met de leerkracht/school-
leiding, komen erin voor. Met de uitkomsten van deze enquête kunnen wij zo vlot mogelijk inspringen 
op mogelijke actuele problemen. 

5. Veiligheidsbeleving 
Naast de enquête  wordt jaarlijks de veiligheidsmonitor door de leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 
8 ingevuld. Deze vragenlijst brengt de veiligheidsbeleving van de kinderen in beeld.
De veiligheidsmonitor is onderdeel van het zgn. veiligheidsbeleidsplan, een verplicht plan voor iedere 
basisschool.   
 
6. De leerlingenraad 
Op Kaleidoscoop hebben we een leerlingenraad. In september vinden de verkiezingen plaats.  
Vertegenwoordigers van kinderen van groep 5 t/m groep 8 komen daarna eens per 6 weken bij elkaar 
om samen met de locatiedirecteur Jolanda van Duinkerken onderwerpen te bespreken die kinderen 
bezighouden. Onderwerpen als: indeling van het schoolplein, een knikkertoernooi organiseren of 
afspraken binnen de school en op het schoolplein, komen aan de orde. Kinderen uit de leerlingenraad 
maken de notulen, die ze daarna verdelen over de leerkrachten van de school. Op deze manier voelen 
kinderen zich nog meer betrokken bij de school en worden ze serieus genomen.
 
7. Calamiteitenplan 
Er is drie keer per jaar een gezamenlijke ontruimingsoefening gepland. De BHV’ers  nemen hierin de 
leiding. Zij zijn daarvoor opgeleid en houden elk jaar hun kennis bij d.m.v. een cursusdag onder leiding 
van EH&V training.  
 
8.  Verkeersouders
De verkeerssituatie om de school is een blijvend aandachtspunt van zowel ouders als leerkrachten. 
Binnen onze school is er 1 ouder bereid gevonden om de 
taak van verkeersouder op zich te nemen. U vindt deze naam 
achterin de gids. Met elkaar willen we een zo veilig mogelijke 
omgeving voor onze kinderen creëren.

9.  Kanjertraining/Pestprotocol/Gedragsprotocol 
In alle klassen worden lessen gegeven van de Kanjertraining. 
Deze methode is gericht op de sociaal-emotionele ontwik- 
keling van leerlingen. Soms is er meer nodig. Indien er  
bijvoorbeeld sprake is van pestgedrag hanteren we het  
pestprotocol van de Kanjertraining.  
Zowel de Kanjertraining als het bijbehorende pestprotocol 
voldoen aan de eisen die vanuit het Ministerie van Onderwijs 
gesteld worden. Het pestprotocol maakt onderdeel uit van 
een ander protocol, nl. Protocol Grensoverschrijdend Gedrag. 
Hierin is stap voor stap aangegeven hoe wij als school reage-
ren op ongewenste omgangsvormen. 
Op de website van Kaleidoscoop zijn de hierboven genoemde 
protocollen in te zien.
Hier is ook De Landkaart  de Veilige School opgenomen. Alle 
onderdelen van de Veilige School zijn hierop terug te vinden.
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10.  Schorsing 
Vanaf 1 augustus 2014 is met de invoering van passend onderwijs ook de mogelijkheid tot schorsing 
in de Wet op het primair onderwijs (WPO) opgenomen. Nu schorsing in de wet is opgenomen heeft 
de inspectie de verantwoordelijkheid om toezicht te houden op naleving daarvan. 
Schorsen is onder voorwaarden van Artikel 40c WPO mogelijk vanaf 1 augustus 2014. Daarbij zijn 
scholen verplicht om schorsingen langer dan een dag bij de inspectie te melden. Ook is opgenomen 
dat leerlingen voor ten hoogste één week geschorst kunnen worden. 
Het bevoegd gezag dient de schorsing te melden via een formulier dat in het internet  schooldossier 
(ISD) van de inspectie  is opgenomen. De inspectie gaat er vanuit dat een schorsing zo kort mogelijk 
duurt en dat de school zich rekenschap geeft van de gevolgen voor het kind. Van school mag ver-
wacht worden dat zij in geval van schorsing zorgvuldig te werk gaat en de stappen van het protocol 
Grensoverschrijdend gedrag  heeft gevolgd. De rechter toetst zo nodig of deze gevolgd zijn. 
 
11.  Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
Bij een vermoeden van kindermishandeling volgen wij  de 5 stappen van de meldcode: 
Stap 1.  In kaart brengen van signalen. 
Stap 2.  Overleggen met een collega, contactpersoon en/of Veilig Thuis  
Stap 3.  Gesprek met de betrokkene(n) 
Stap 4.  Afweging maken met betrekking tot huiselijk geweld of kindermishandeling over wat  
 nodig is. Bij twijfel wordt SHG (Stichting huisarts-geneeskunde) of AMK (Advies- en Meldpunt  
 Kindermishandeling) geraadpleegd. 
Stap 5.  Er wordt een beslissing genomen:  er wordt zelf hulp georganiseerd of er wordt een 
              melding gedaan. Een volledig uitgewerkte meldcode is op de website van Kaleidoscoop     
              terug te vinden.  

12.  Informatie omtrent zorg
Regelmatig bereiken ons allerhande vragen van ouders die te maken hebben met onderwijs en 
opvoeding. Variërend van ‘mijn kind is zo druk, hoe zou dat komen’ tot ‘mijn kind neemt nooit eens 
iemand mee naar huis om te spelen; zij/hij lijkt zo eenzaam’.  
Voor die behoefte aan meer informatie kunt u zich wenden tot de intern begeleiders.  
Zij hebben de nodige informatie.  
Verder is informatie digitaal beschikbaar  
op www.cjgzeewolde.nl  
en bij www.jeugdhulpzeewolde.nl.
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Kwaliteitszorg  

Op school wordt er gewerkt met een schoolplan. Hierin worden de veranderingsonderwerpen voor 
vijf jaren beschreven.  
Bovendien is elke school verplicht om de manier waarop zij werkt, haar missie, organisatie en  resul-
taten vast te leggen en uit te dragen naar ouders. Het document waarin dit moet gebeuren is 
de schoolgids.    

Passend onderwijs 
Over Passend onderwijs is veel geschreven en te lezen. Passend Onderwijs betekent kortweg: Iedere 
leerling gaat naar school en krijgt onderwijs passend bij zijn/haar specifieke onderwijsbehoefte..   
Hoe wij dat op Kaleidoscoop organiseren wordt hieronder kort beschreven.  
Nog meer informatie over Passend onderwijs kunt u vinden: 
• In het Schoolondersteuningsprofiel, geplaatst op de website van de school
• Op de website van het samenwerkingsverband Zeeluwe : www.zeeluwe.nl 
• Op de landelijke website van passend onderwijs www.passendonderwijs.nl

Bezoek inspectie  
Sinds het inspectiebezoek in 2014 zijn er de nodige veranderingen op het gebied van onderwijskwali-
teit uitgewerkt en ingevoerd. Het is fijn om te merken dat deze veranderingen ook voor de inspecteur 
tijdens het bezoek van november 2016 zichtbaar waren. De kwaliteitszorg en  leerlingenzorg waren 
over de hele linie in orde. 
Geen reden om overigens om  achterover te leunen. Op onze school blijven we permanent in ont-
wikkeling en werken we aan verdere verbeteringen. Daarbij blijven we open staan voor de laatste  
inzichten en onderwijsvernieuwingen. Dit levert ons nieuwe speerpunten op voor de komende jaren. 
Deze  worden in het prioriteitenplan beschreven.  
 
Afstemming van de leerstof 
a. Er wordt structureel rekening gehouden met de verschillen in ontwikkeling van de leerlingen bij de  
 verwerking van de aangeboden leerstof. 
b. De verwerkingsopdrachten worden aangeboden vanuit een brede variëteit. 
c. Eventuele extra opdrachten worden in een context geplaatst waarbij het een logisch vervolg is  
 op de aangeboden opdracht. Deze opdrachten worden voor leerlingen die dit aankunnen 
 zorgvuldig geformuleerd en gekozen, waardoor zij aangesproken worden op hun kwaliteiten. 
d. Rekening houden met verschillen betekent ook een op de leerling aangepaste wijze van instructie  
 (uitleg) geven.  

Om dit goed te kunnen toepassen, maken we gebruik van het Convergente Differentiatiemodel. Hier 
wordt op de volgende manier mee gewerkt: 
Er wordt  gestart  met  een korte groepsinstructie; daarna kan de grootste groep leerlingen zelfstandig 
aan het werk. Zij kunnen ervoor kiezen om op de gang, in de tussen- of in de stilteruimte te werken. 
Kinderen die extra instructie nodig hebben of begeleiding bij hun moeilijker werk krijgen dit hierna. 
Dit is beschreven in de groepsoverzichten en -plannen. Daarna heeft de leerkracht tijd voor korte 
aanvullende instructies voor de leerlingen die aan het begin van de les al zelfstandig aan het werk 
zijn gegaan. Vervolgens loopt de leerkracht een vaste route door de klas om hulp te bieden. Niet alle 
leerlingen hebben evenveel en dezelfde  uitleg en ondersteuning nodig. Daarom wordt er gewerkt in 
niveaugroepen, die per  vakgebied kunnen verschillen.  
 
Opbrengsten 
Jaarlijks worden de opbrengsten van de groepen op een systematische wijze geëvalueerd. Deze 
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evaluaties  worden vastgelegd, waarna er vervolgacties worden gepland. We gebruiken hiervoor het 
administratieprogramma Parnassys. In dit programma worden de opbrengsten vergeleken met de 
doelen van de inspectie. In het  analyseverslag  wordt  verantwoording afgelegd over de opbreng-
sten en bijbehorende analyses. Dit wordt toegelicht in presentaties aan MR en Bestuur. Gedurende 
het  schooljaar wordt ook een verantwoording over de opbrengsten naar de ouders gegeven. 
 
Leerlingen volgen en begeleiden 
a. De toetsresultaten van de kinderen worden systematisch geanalyseerd en besproken met de   
 intern begeleider tijdens de groepsbespreking. 
b. Naar aanleiding van de toetsresultaten en de observaties wordt door de leerkracht een  groeps- 
 overzicht  gemaakt. Hierin staat aangegeven wat de onderwijsbehoeften van iedere leerling zijn. 
c. Dit alles wordt vertaald naar het groepsplan en de weekplanning van de groep. Deze worden   
 regelmatig aangepast. Hierdoor wordt inzichtelijk in hoeverre de resultaten van de leerlingen 
 hebben geleid tot wijzigingen in de instructie, het leerstofaanbod en de onderwijstijd. 
d. Op een systematische wijze wordt er zorg aan leerlingen geboden als blijkt dat deze zorg 
 noodzakelijk is, dit n.a.v. de methode gebonden toetsen of de CITO toetsen.
 
OntwikkelingsPerspectief (OPP) 
De onderwijsbehoeften van de leerlingen staan beschreven in het groepsoverzicht. 
Voor een enkele leerling is iets anders nodig. 
Wanneer een leerling in groep 6 t/m 8 op het vakgebied rekenen of begrijpend lezen een achterstand 
heeft van meer dan 1 schooljaar en hij of zij de eindtermen  van groep 8 niet zal behalen, wordt er 
voor deze leerling een OPP gemaakt. Dit gebeurt in overleg met leerkrachten, intern begeleider en 
ouders. 
 
Handelingsplannen 
Er zijn leerlingen waarvoor een individueel handelingsplan gemaakt moet worden: 
a.  Voor leerlingen met een arrangement, bij vermoeden van dyslexie en dyscalculie, 
     bij leerlingen waarbij sprake is van een OPP.  
b. Doelstellingen in het handelingsplan sluiten aan bij de onderwijsbehoefte van de leerling. 
 
Evaluatie zorgleerlingen 
Jaarlijks evalueren wij  de  tevredenheid  van  ouders waarvan hun kind extra ondersteuning heeft 
ontvangen in dat jaar.  Dit zullen we doen met behulp van een enquête. Aan de hand van deze uit-
komsten worden aandachtspunten opgesteld. Na de CITO toetsen aan het einde van het schooljaar 
worden deze aandachtspunten geëvalueerd.  
 
Tot slot: 
Onze school zal uiteraard altijd 
in ontwikkeling blijven. Dit is 
vastgelegd in het ‘meerjarenprio-
riteitenplan’. Dit plan is voor een 
periode van 5 jaar vastgesteld 
door Bestuur en MR. Daarin wordt 
beschreven welke onderwerpen 
wij de komende jaren verder ont-
wikkelen.  Het beleidsplan ligt  op 
school ter inzage. 
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Actief burgerschap
 
Leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school vindt het van 
belang om haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Leerlingen maken ook nu al 
deel uit van de samenleving. Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het wat ons betreft niet 
bij.  
Vanuit onze interconfessionele identiteit vinden wij het belangrijk dat leerlingen op een bewuste 
manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar ande-
ren omzien. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met 
anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de 
samenleving.  
 
Hieronder de geformuleerde ambities  
1. We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol (vanuit   
 duidelijke waarden en normen) omgaan met zichzelf, de medemens en de omgeving. 
2. Wij voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en die daar   
 ook naar handelen. Ze leren hun mening over maatschappelijke thema’s te verwoorden 
3. We voeden onze leerlingen op tot mensen die “meedoen”, die actief betrokken willen zijn op  
 de samenleving en die gericht zijn op samenwerking.  
4. We voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van, en respect voor andere   
 opvattingen en overtuigingen (religies).
5. We richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele bagage   
 mee voor het leven. 
6. Einddoel is dat de kinderen de levensbeschouwelijke bagage hebben om in hun latere leven  
 gefundeerd een eigen keuze te kunnen maken. 
 We beschikken over een document Actief Burgerschap en Sociale Integratie. 
 Onze pijlers zijn de basiswaarden, te weten: 
•  vrijheid van meningsuiting 
• gelijkwaardigheid 
• begrip voor anderen 
• verdraagzaamheid 
• autonomie 
• afwijzen van onverdraagzaamheid 
• afwijzen van discriminatie levensbeschouwing:  
 (zie hoofdstuk “inleiding” en “identiteit”)  
 
We richten ons op de ontwikkeling van eigen identiteit, maar ook 
op openheid en nieuwsgierigheid voor de levensovertuiging van 
anderen. Daarvoor gebruiken wij suggesties uit de methode tref-
woord en het boekje: “filosoferen met kinderen”. Verder staan 
we in contact met verschillende kerken 
binnen Zeewolde voor gezamenlijke vieringen.  
 
Omgang met elkaar 
(zie hoofdstuk “De Veilige School”) 
 
• Elk jaar starten we met een thema dat betrekking heeft op   
 de omgang met jezelf en elkaar, de  Gouden weken.  
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• We maken gebruik van zgn. “kapstokregels”. Die hangen in elke klas.   
 Naar aanleiding hiervan wordt gepraat over wat er nodig is om je veilig en prettig te voelen  
 op school. 
• Er is methode materiaal ingevoerd op school om de doorgaande lijn in het omgaan met 
 elkaar op een positieve manier te waarborgen (“Kanjertraining”). 
• Door middel van inter klassikale projecten (voorlezen voor kleuters, presentaties, workshops,  
 gezamenlijke activiteiten) wordt de betrokkenheid van kinderen buiten de eigen klas   
 vergroot. 
• De leerlingenraad kan een  activiteit organiseren waarmee geld opgehaald wordt voor een   
 goed doel. Dit doel wordt gekozen door de leerlingen van de school. 
 
Contacten met ouders  
(zie hoofdstukken “uitgangspunten” en  “contacten met ouders” en “ouderhulp”) 
• Benadrukt wordt dat de begeleiding van de kinderen een gezamenlijke 
 verantwoordelijkheid is. 
• Een actieve betrokkenheid van ouders bij de school werkt stimulerend en komt de kwaliteit 
        van het onderwijs en de school ten goede. 
• De twee-jaarlijkse enquête “De Veilige  School” en het  formulier n.a.v. 
  “de open week” geeft ouders extra  mogelijkheden om te reageren op wat ze  zien op school.  

Overig  
• In ons thematisch onderwijs komen onderwerpen aan de orde als milieu, gezondheid en je   
 eigen lichaam.
• Ouders worden via deze gids en via de nieuwsbrief ingelicht over beleid rond snoep, 
 traktaties en de fruitpauze.
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Voor het eerst naar school 
 
Wanneer naar school? 
Zodra uw kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt mag het hele dagen naar school. Voor een goede 
opvang, begeleiding en organisatie is het van belang dat u uw kind tijdig aanmeldt. Voordat uw kind 
vier jaar wordt, belt de leerkracht voor een kennismaking met u en uw kind. U krijgt dan allerlei prak-
tische informatie. Verder worden afspraken gemaakt om 4 momenten  te komen wennen.  Wanneer 
uw kind de laatste helft van juni, juli of augustus 4 wordt,  zijn er geen wenmomenten. 
Uw zoon/dochter begint dan in het nieuwe schooljaar.
 
Aanmelden nieuwe leerlingen
Ook in de loop van het schooljaar komen nieuwe kinderen op school. Nieuwe ouders kunnen con-
tact opnemen met de locatie-directeur. Wij willen u graag kennis laten maken met de school en onze 
manier werken. U krijgt tijdens deze introductie alle gelegenheid om vragen te stellen en de school te 
bekijken. 
 
De start op Kaleidoscoop (herfstkinderen)
Op Kaleidoscoop zijn alle kinderen vanaf 4 jaar welkom in de kleutergroep. Wij gaan op onze school 
uit van een kleuterperiode van minimaal 2 jaar, afhankelijk van de maand waarin het kind jarig is. Zo 
zal een kind dat in januari jarig is wat langer dan 2 jaar naar de “kleuterbouw” gaan. Kinderen die 
instromen van januari t/m juni starten in groep 1 en blijven  het jaar daarop in groep 1. Kinderen die 
instromen in oktober, november, december starten in groep 1 en gaan in augustus over het algemeen 
naar groep 2. Als school hanteren we een voorzichtig en zorgvuldig beleid rond deze groep herfstkin-
deren (op school is hiervoor een “protocol Herfstkinderen”). We streven ernaar om ons onderwijs 
zo in te richten dat ieder kind zoveel mogelijk een ononderbroken ontwikkeling kan doorlopen. Voor 
ieder kind beslissen we in overleg met ouders of verlenging of juist verkorting van de kleuterperio-
de het beste is. Het plaatsen in groep 2 wil niet zeggen dat het kind automatisch doorstroomt naar 
groep 3. Medio groep 2 wordt weer bepaald of er verlenging of verkorting plaats vindt. Dit gebeurt 
op grond van het observatiesysteem KIJK en Cito toetsing indien  nodig  en overleg met de ouders.  
Bij het nemen van deze beslissing zijn de groepsleerkracht(en), de ouders en de intern begeleider 
betrokken. Bij twijfel of bij verschil van mening wordt de locatiedirecteur ingeschakeld. Zij  heeft de 
eindverantwoordelijkheid en neemt de beslissing. 
 
Wij zien deze eerste periode als een tijd waarin uw kind aan het schoolgaan en de school kan wen-
nen. Meestal hebben ze hun draai snel gevonden. Na 4 à 6 weken volgt een voortgangsgesprek met u 
en uw kind na schooltijd: “Hoe is de start geweest?” 
“Bent u of zijn wij tegen onverwachte ontwikkelingen aangelopen”? 
 
Zindelijkheid 
Wanneer kinderen bij ons op school komen verwachten we dat ze zindelijk zijn. Natuurlijk kunnen 
“ongelukjes” gebeuren. Als zindelijkheid echter op 4-jarige leeftijd een structureel probleem is willen 
we samen met de ouder(s) stappen ondernemen om het kind te helpen zindelijk te worden. Daarvoor 
is een protocol gemaakt, hierin staat beschreven hoe wij op school met zindelijkheid omgaan. Dit 
wordt dat dan met ouders besproken. 

Heterogene kleutergroepen 
In onze kleuterbouw zijn de groepen heterogeen, dat wil zeggen dat kinderen van verschillende 
leeftijden (4,5 en 6 jaar)  bij elkaar in één groep zitten. Dit heeft grote voordelen voor de sociale 
ontwikkeling van de kinderen (de oudere kinderen helpen de jongere kinderen), maar ook voor de 
cognitieve ontwikkeling: kinderen leren het meest van elkaar. Door het werken met  thema’s staat het 
spel centraal en komen leerprocessen op gang. Vanaf het moment dat het kind voor het eerst naar 
school gaat, houden de leerkrachten bij hoe het met de ontwikkeling van het kind gaat. Dit gebeurt 
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door de kinderen te observeren in verschillende speel- en leersituaties. Hiervoor gebruiken we KIJK ( 
Een observatiemodel dat de ontwikkeling van kinderen volgt en vergelijkt met leeftijdsgenoten). In in-
cidentele gevallen wordt de CITO toets gericht op ordenen en ontluikende geletterdheid  gebruikt om 
te bepalen waar bijvoorbeeld een kind extra hulp bij nodig heeft. Op deze manier kunnen we goed 
zien welke vorderingen uw kind maakt in zijn ontwikkeling, en u daarover infomeren.  
In de kleuterbouw letten we speciaal op: 
• Sociaal-emotionele ontwikkeling. 
• Zelfredzaamheid. 
• Spelontwikkeling. 
• Motoriek. 

Tijdens de portfoliogesprekken bespreekt de leerkracht  deze punten met u. 
                                 
Na de kleuterperiode ...
In groep 3 wordt aangesloten bij het niveau van de kinderen. Bijvoorbeeld: een kleuter die kan lezen 
kan door middel van de methode Lijn3 verder met het bekwamen in de leestechniek. Het kind begint 
niet opnieuw met het leren van letters die het al beheerst.   

VVE (voor- en vroegschoolse educatie)
Kinderopvang, in het bijzonder peuteropvang, is de pedagogische voorziening waar vrijwel alle jonge 
kinderen uit Zeewolde met hun ouders samenkomen. Kinderen leren van en met elkaar. De peute-
ropvang is een eerste stap buitenshuis en maakt deel uit van de leefwereld van kinderen. Met het 
consultatiebureau samen vormt de peuteropvang de basisinfrastructuur die nodig is om de ontwikke-
ling te volgen, preventief te ondersteunen, voortijdig te kunnen signaleren en oplossingen te bieden 
als er zorgen zijn om ouders en de ontwikkeling van kinderen. Jonge ouders bouwen een band op 
met elkaar en met de vaste medewerkers op de peutergroepen. De peuteropvang is de plek waar 
ouders elkaar ontmoeten, zorgen delen en tips kunnen uitwisselen. Hier ligt een vanzelfsprekende 
taak voor de medewerkers om passende ondersteuning te bieden, vanuit de band met ouders en 
kinderen, inspelend op de vragen van ouders. De Jeugd(gezondheids)zorg heeft vanuit haar signale-
ringsrol een taak in de indicatie voor VVE, de medewerkers hebben daarbij een specifieke rol om door 
te verwijzen op het belang van deelname aan VVE. Op deze manier zal het bereik van risicokinderen 
vergroot worden. De samenwerking en korte lijn tussen de medewerkers van het consultatiebureau 
en de aanbieders in de kinderopvang is hierbij van cruciaal belang. Kinderopvangaanbieders voeren 
hun taak in preventie en vroeg-signalering beter en professioneler uit naarmate er meer verbinding 
en samenwerking met het basisonderwijs tot stand komt. Met de verplichte doorgaande lijn in het 
VVE programma, het kindvolgsysteem en een koppeling met de zorgstructuur op onze school komt 
deze samenwerking en wisselwerking als vanzelfsprekend tot stand. Met ingang van 1 januari 2019 is 
Zeewolde een VVE-gemeente. Samen met de kinderopvang en de basisscholen is overeenstemming 
gerealiseerd om VVE verder te ontwikkelen. In 2019-2020 staat VVE bij ieder op de agenda en zullen 
vergaande afspraken met alle betrokkenen gemaakt worden. Ouders worden van de ontwikkelingen 
middels de ouderinfo’s op de hoogte gesteld.

Los van deze ontwikkeling is er in Zeewolde al sprake van de volgende voorzieningen:
- groepen peuterspeciaal of peuterplus, voor peuters die meer en andere begeleiding 
 nodig hebben
- overdrachtsafspraken en bijbehorend formulier voor de overgang van peuterspeelzaal 
 naar basisschool
- jaarlijks een vve-middag, een thematische studiemiddag voor uitwisseling tussen 
 medewerkers van peuterspeelzalen en onderbouwgroepen en begeleiders

Voor alle leerlingen geldt(ook die leerlingen waarvan geen voorgeschiedenis bekend is) dat bij 
aanmelding de procedure wordt gevolgd zoals die het schoolondersteuningsprofiel is beschreven.
    

• Ruimtelijke oriëntatie. 
• Beginnende geletterdheid.
• Beginnende gecijferdheid.
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Contacten met ouders 
 
In deze gids kunt u lezen hoe de bestuurlijke vertegenwoordiging en betrokkenheid van ouders is 
geregeld. In dit hoofdstuk laten we zien hoe de betrokkenheid van ouders bij de onderwijspraktijk van 
alle dag is georganiseerd. 
 
1. Startgesprekken 
Na de zomervakantie kunt u de leerkracht van uw kind spreken over zaken waarvan u als ouder het 
belangrijk vindt dat school op de hoogte is. Inschrijven kan bij de leerkracht. 
 
2. Portfoliogesprekken 
Twee keer per jaar krijgen de kinderen een portfolio mee naar huis in februari  en juni. Drie keer per 
jaar vinden er gesprekken plaats. Rond oktober  het kind-ouder gesprek In  februari het eerste 
portfoliogesprek, dit gesprek is verplicht en in juni het tweede portfolio gesprek, deze is facultatief.
Het gesprek rond oktober  is bedoeld als voortgang en heeft de vorm van een kind-oudergesprek. 
De leerkracht gaat in gesprek met het kind waar u bij bent. Voorafgaand aan dit gesprek vult u met 
uw kind het ‘Kijk mij nou!’ blad in. Op dat blad staan een aantal vragen die leidraad voor het gesprek 
zijn. Tijdens dat gesprek wordt er een leerdoel gevormd waaraan  in de periode daarna gewerkt zal 
worden, dit doel komt terug tijdens de portfoliogesprekken.
Tijdens de portfoliogesprekken wordt u in de gelegenheid gesteld om in een persoonlijk gesprek 
met de leerkracht te praten over de ontwikkelingen van uw kind. Uw kind is ook welkom tijdens het 
gesprek. Het portfolio dat uw kind dan mee naar huis heeft gekregen en dat besproken wordt bestaat 
uit 3 of 4 delen:  
• Werkbladen van uw kind uit de afgelopen periode waar het trots op is. 
• Een blad waarop uw kind aangeeft hoe het zijn eigen ontwikkeling ervaart. 
• Een rapportage waarin de resultaten van uw kind worden weergegeven 
 (gebaseerd op kerndoelen, methodetoetsen en Cito gegevens.  
• KIJK (zie hoofdstuk “Voor het eerst naar school”) waarin de ontwikkeling van uw kind gevolgd  
 wordt (alleen voor groep 1/2 en 3). Is een tussentijds contact gewenst c.q. noodzakelijk,   
 dan worden daartoe afspraken gemaakt. 
 
3. Huisbezoeken 
Indien gewenst maken wij een afspraak om op huisbezoek te komen.  

4. Informatieve ouderavond
 Elk jaar, bij de start van het nieuwe cursusjaar, wordt er een informatieve ouderavond georganiseerd. 
Op deze avond kunt u nader kennismaken met de groepsleerkracht van uw kind(eren) en wordt de 
nodige informatie gegeven over de werkwijze op school.  

5. Inloopweek  
Een informatieve ouderavond geeft informatie over het werk op school. Toch krijgt u pas echt een 
compleet beeld als u ook daadwerkelijk de school in praktijk kunt meemaken. Daarom organiseren 
we elk jaar een ‘open week’. Belangstellende ouders worden van harte uitgenodigd om een bezoekje 
te brengen aan één of meerdere groepen van uw eigen kind.  

Thema afsluitingen 
Regelmatig worden er afsluitingen gehouden van een themaperiode, of is er een optreden van de 
“Kaleidosterren”. De data van de voorstellingen en afsluitingen worden aangegeven in de online agen-
da op de website en gecommuniceerd via de Scoop en Parro.  
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Parro
Elke groep heeft een zogenaamde groepsapp. Het doel van deze app. is:
- Het doorgeven van korte berichten en/of foto’s aan ouders.
- Het verzoek om hulp aan ouders  via een agenda
- Het inschrijven voor kind-oudergesprekken en portfoliogesprekken
Parro  is geen platform voor discussie. Het is een gesloten circuit waar ouders zich voor kunnen  
aanmelden. 

Nieuwsbrief “de Scoop”
Tweewekelijks, over het algemeen op vrijdag, ontvangen alle ouders via de mail de Scoop. 
Met deze brief wordt u op de hoogte gehouden van belangrijk en leuk nieuws.

Website
Op de website kan u ook veel informatie vinden. 
Tevens is hier de agenda zichtbaar. www.icbkaleidoscoop.nl 

Waar kunt u met uw vragen terecht? 
Goed contact is een voorwaarde voor een fijne basisschooltijd van uw kind. Hiermee bedoelen we 
niet zozeer het gezellige, informele praatje (ook heel belangrijk!), maar vooral de bereidheid om, 
indien er problemen zijn, dit ook daadwerkelijk te bespreken met de leerkracht. Ouders en leerkrach-
ten hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Alleen dan kan er samen gezocht worden 
naar een mogelijke oplossing. . Dit klinkt heel vanzelfsprekend, maar in de praktijk blijkt dat nogal 
eens moeilijk te zijn.  
Dus:  
1. Heeft u vragen, zorgen over uw kind op school, schroom niet, maar neem contact op  met de   
 leerkracht. Voor belangrijke en/of persoonlijke zaken verzoeken wij u om dit niet ‘s morgens om  
 8.30 uur te doen, maar na schooltijd. Een afspraak maken kan natuurlijk altijd.  Ook via de mail  
 kunt u een afspraak maken, het is dan fijn als u kort aangeeft waar u het over wil hebben.
2. In alle gevallen kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met de locatiedirecteur of de  
 intern begeleider. 
3. Op de website van Kaleidoscoop staat een organogram (onder “over de school> waar moet ik  
 heen met mijn vraag”) dat duidelijk maakt bij wie u moet zijn met specifieke vragen.  
 

Onderhouden van goed contact is een verantwoordelijkheid van 
zowel de leerkracht  als de ouder(s). 
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Ouderhulp 
 
In school vinden er tal van activiteiten plaats waarbij de hulp van ouders voor ons en de kinderen een 
belangrijke ondersteuning betekent. Door deze extra intensieve begeleiding krijgen kinderen meer 
aandacht en raken ouders actief bij het onderwijs betrokken. Aan het begin van elk schooljaar krijgen 
alle ouders via de mail een digitale enquête ‘ouderhulp’. Zij kunnen zich dan opgeven voor verschil-
lende activiteiten . U kunt daarbij denken aan praktische zaken zoals de was bij toerbeurt doen of het 
ondersteunen bij feesten en vieringen en de creatieve workshops.

Naast bovengenoemde ouderhulp wordt uw hulp ook zeer gewaardeerd bij tal van bijzondere  
activiteiten door het jaar. Voor al deze activiteiten worden werkgroepen geformeerd, bestaande uit 
één of meer teamleden, coördinerende ouderraadsleden en een aantal enthousiaste ouders! Heeft 
u belangstelling voor één of meerdere werkgroepen, dan kunt u zich opgeven via de digitale enquête 
‘ouderhulp’. 
 
De werkgroepen worden later in het schooljaar definitief samengesteld. Opgave betekent niet auto-
matisch dat ouders in betreffende werkgroep ingedeeld worden. (Soms zijn er nl. te veel opgaven). 
Dit gaat dan in overleg met betrokken ouders. 

 

EXTRA ONDERSTEUNING 

1. Preventief.
Binnen de onze school streven we naar effectief onderwijs. Door goede instructies en planmatig wer-
ken proberen we elk kind de zorg en aandacht te geven die het nodig heeft. Met een leerlingvolgsys-
teem houden we de ontwikkeling van elk kind bij vanaf groep 1 t/m groep 8. Stagnaties in 
ontwikkeling worden daardoor tijdig gesignaleerd. Tevens wordt hiermee de kwaliteit van het 
onderwijs gewaarborgd.

2. Begeleiding.
Voor kinderen met ontwikkelingsmoeilijkheden creëren we tijd voor individuele begeleiding.
Helaas is deze ruimte in het basisonderwijs beperkt en afhankelijk van de totale formatie. Toch probe-
ren we op Kaleidoscoop zo veel mogelijk tegemoet te komen aan specifieke hulpvragen van kinderen.           
Kinderen met bijzondere hulpvragen (een kind kan niet zo goed leren of is juist meerbegaafd) hebben 
recht op speciale begeleiding. Op het moment dat wij constateren dat het kind extra ondersteuning 
nodig heeft, worden ouders geïnformeerd en zullen wij het kind een duidelijke, weloverwogen aan-
pak bieden. De manier waarop wij de extra zorg voor kinderen hebben vormgegeven is vastgelegd in 
het  ondersteuningsprofiel van de school.

3. VVE.
Enkele belangrijke onderdelen van dit ondersteuningssprofiel zijn:

A. Interne begeleiding. 
Binnen het team hebben meerdere leerkrachten de speciale taak van intern begeleider: 
Binnen ons schoolteam heeft Mariska van Achthoven de taak van intern begeleider (IB). Wekelijks 
vindt er overleg plaats met de directie/schoolbegeleider. 

De belangrijkste taken van de intern begeleider zijn:
- het samen met de leerkracht en ouders bekijken welke hulp gewenst c.q. noodzakelijk is
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- het begeleiden van leerkrachten
- bewaken van de continuïteit van de zorg
- bewaken van de continuïteit in het contact met de ouders
- contacten onderhouden met hulpinstanties als: Schoolbegeleidingsdienst, JGZ (Jeugd           
   Gezondheidszorg), Maatschappelijk Werk, etc.

B. Consultaties met Schoolbegeleidingsdienst
De intern begeleider heeft gedurende het schooljaar zeer regelmatig contact met een orthopedagoog 
van de IJsselgroep. Tijdens deze consultaties worden zorgleerlingen besproken en wordt verder nage-
dacht en afspraken gemaakt over de te nemen stappen om leerlingen nog beter te kunnen begelei-
den. 

C. Het Zorgadviesteam (ZAT)
Naast drie groepsbesprekingen waarin leerkracht en intern begeleider de ontwikkelingen van leerlin-
gen bespreken, komt vier keer per schooljaar het Zorgadviesteam bij elkaar. Daarbij zijn  JGZ (Jeugd-
gezondheidszorg),  IJsselgroep(Schoolbegeleidingsdienst), schoolmaatschappelijk werker en intern 
begeleiders van de Toermalijn aanwezig. 
Iedere nieuwe leerling wordt eenmalig  besproken  in het Zorgadviesteam. Hiervoor geeft u toestem-
ming middels het intakeformulier. Ook worden in dit overleg  leerlingen besproken waarbij  multi-pro-
blematiek  aan de orde is.

D. Zeeluwe (Samenwerkingsverband voor Passend onderwijs)
In het kader van Passend Onderwijs maakt de Toermalijn, samen met de andere basisscholen van 
Zeewolde, deel uit van het samenwerkingsverband Zeeluwe.  In dit verband werken de basisscholen 
met de school voor Speciaal Basisonderwijs de Springplank, op het gebied van kwaliteitsverbetering 
van de zorgverbreding, samen. Onze aandacht richt zich  op het  bieden van een passende onderwijs-
plek voor ieder kind binnen het samenwerkingsverband, ook als voor een specifiek kind de basison-
dersteuning niet toereikend is.

3. Extra aandacht en ondersteuning
De wijze waarop wij invulling geven aan extra ondersteuning wordt, staat uitvoerig beschreven in het 
schoolondersteuningsprofiel, hfd 4 Beschrijving ondersteuningsstructuur, bld 8 en te vinden op de 
website van de school. 
In het werken met kinderen hanteren we verschillende zorgniveaus:

A. Individuele hulp in de groep door de leerkracht tijdens momenten van zelfstandig werken.   
Dit is een vast onderdeel van het  klassenmanagement in de groepen. 
Dit is opgenomen in het groepsoverzicht en groepsplan zoals beschreven bij het 
hoofdstuk Kwaliteitszorg. 

B. Hulp kan ook buiten de groep plaatsvinden. Naast de individuele hulp in de klas door de eigen 
leerkracht, kan de leerling apart begeleid worden door een RT-leerkracht (Remedial Teaching). Op 
Kaleidoscoop is dit Thonny Wijnbergen. Door middel van een speciaal voor het kind opgesteld hulp-
programma (handelingsplan of OPP (ontwikkelingsperspectief) wordt extra ondersteuning geboden. 
Hierbij kan ook de IB-er, of onderwijs assistentie ingeschakeld worden. De RT wordt voornamelijk 
ingezet in de groepen 1 t/m 6.

C. Individuele hulp of onderzoek door externe instanties: in bijzondere situaties, afhankelijk van de  
problemen en hulpvragen van het kind, kan de hulp ingeroepen worden van de 
schoolbegeleidingsdienst of een andere hulpinstantie. Door professioneel onderzoek proberen   
we allereerst meer inzicht te krijgen in de problemen waar het kind mee geconfronteerd wordt.   
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Vervolgens wordt bekeken welke hulp voor het beste is en hoe dit gerealiseerd kan worden. 
Voor het kind wordt op grond van alle bevindingen een zgn. arrangement samengesteld; 
een aanpak op maat.  
 
D. Meer/hoogbegaafde kinderen  
We integreren de extra uitdaging en de specifieke leervragen van meer/hoogbegaafde kinderen in 
ons onderwijs. Hiervoor is een medewerker voor twee dagdelen in de week beschikbaar. Zij organi-
seert het werken bij de Smarteezz.
De Smarteezz is voor kinderen uit de groepen 1 t/m 8 (een groep 1/2, 3/4 en een groep 5 t/m 8). Zij 
komen twee keer per week bij elkaar. Kinderen die extra uitdaging nodig hebben worden volgens 
criteria vanuit deze plusgroep begeleidt zodat ze ook in de klas kunnen werken aan verdiepende 21e 
eeuwse vaardigheden, en minder hoeven te werken aan stof die al beheerst wordt.   

Er wordt gewerkt in blokken van ongeveer 6 weken aan projecten. 
In de groepen 1 t/m 3 zijn dit vaak vraagstukken waarover gefilosofeerd wordt met een opdracht. Dit 
kan samen of alleen (afhankelijk van het leerdoel). 
In de groepen 4 t/m 8 wordt gewerkt met onderzoekend en ontdekkend leren. Kinderen leren werken 
met stappenplannen, en bedenken individueel of samen een leervraag waarmee structureel gewerkt 
wordt (afhankelijk van het leerdoel).  
Aan het einde van de blokken wordt geëvalueerd. In de portfolio’s is (middels een extra blad) te zien 
wat de vorderingen zijn.   

E. Kinderen met Nederlands als tweede taal (NT2)  
De leerlingen met Nederlands als tweede taal krijgen extra begeleiding. Vanuit projectgelden is hier-
voor een leerkracht aangesteld, die de kinderen wegwijs maakt in onze, soms best wel onlogische, 
taal. Zij is hiervoor 1 dag per week aanwezig. Daarnaast worden er ook onderwijsassistenten ingezet. 
De focus ligt op het leren lezen en spreken. Daarnaast vormt woordenschatonderwijs en de structuur 
van de Nederlandse taal een onderdeel van de lessen. De leerkracht geeft ook ondersteuning aan de 
betreffende collega’s van de reguliere groepen.

F. MRT (Motorische Remedial Teaching)  
Voor de MRT is juf Tifène opgeleid. De ondersteuning richt zich op het inhalen van bewegingsachter-
standen en het verbeteren van de motoriek door middel van een specifiek oefenprogramma. De wijze 
waarop Tifène wordt ingezet, is  d.m.v. screening en begeleiding van de leerkracht.  Inzet van de MRT 
is een bewuste keuze van onze school. Preventieve aandacht voor een goede motorische ontwikke-
ling bij het jonge kind is een belangrijke voorwaarde voor het latere leren in de hogere groepen.

4. Klassengrootte
In het beleidsplan aannamebeleid  
hebben bestuur en medezeggen- 
schapsraad vastgesteld dat de groepen 
1 t/m 4 niet groter mogen worden dan 
27 kinderen. Voor de midden- en boven-
bouw ligt de grens bij 32 kinderen (voor 
heterogene groepen is dat 30). Op het 
moment dat deze groepsnormen worden 
overschreden, wordt  er een vorm van 
groepsondersteuning georganiseerd of 
bij de onderbouw een instroomgroep 
gerealiseerd.
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5. Contact tussen ouders en school
Regelmatig ontvangen ouders informatie over de ontwikkeling van hun kind (zie portfoliogesprekken). 
Als blijkt dat er extra begeleiding of hulp nodig is, zal dat eerst met de ouders besproken worden 
(daarbij kan de intern begeleider of RT’er aanwezig zijn). Wij vinden het belangrijk dat van het begin 
af aan de ouders betrokken zijn bij alle specifieke hulpactiviteiten ten behoeve van hun kind. Het suc-
ces van deze hulpverlening hangt af van een goed en regelmatig overleg tussen ouders en school.  Als 
ouders een hulpvraag hebben kunnen zij altijd contact opnemen met de leerkracht.  

6. Doubleren
Wanneer er redenen zijn om te doubleren  gaat dit in goed overleg tussen de leerkracht, ouders  
en intern begeleider. Wanneer men hier niet uitkomt heeft de locatiedirecteur wettelijk gezien de 
beslissingsbevoegdheid.

7. Kinderen met zeer speciale hulp
Van oudsher is het onderwijs aan kinderen met leerproblemen of gehandicapte kinderen georgani-
seerd in aparte, speciale scholen. Steeds meer ouders wensen echter dat hun kind zoveel mogelijk 
in een ‘normale’ omgeving opgroeit en in het verlengde daarvan ook in de thuisomgeving naar de 
gewone school voor basisonderwijs of voortgezet onderwijs kan gaan.

Het reguliere basisonderwijs heeft beperkte middelen om deze kinderen op te vangen. 

Voor de leerling die meer nodig heeft dan de basisondersteuning, kan na overleg met externen een 
arrangement worden opgesteld. Wanneer ook dit niet voldoende blijkt te zijn kan de leerling verwe-
zen worden naar een  school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of een  school voor speciaal onder-
wijs (SO). 

Nadat met de ouders voor een dergelijke verwijzing is gekozen, dient een aanmelding plaats te vinden 
via het Expertise Centrum Dronten-Zeewolde. Zo wordt een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven 
voor plaatsing op een speciale school. De SBO-school in Zeewolde is de Springplank.

SO-scholen zijn ingesteld op specifieke problematiek. Deze zijn buiten Zeewolde gevestigd. 
We kennen SO-scholen voor
1. Leerlingen met een visuele handicap (slechtziende en blinde kinderen)
2. leerlingen met een auditieve en/of  communicatieve handicap (dove, slechthorende en ernstig  
 spraaktaalgestoorde kinderen)
3. leerlingen met een geestelijke en/of lichamelijk handicap (mytyl / tyltyl,  langdurig zieke kinderen  
 en zeer moeilijk lerende kinderen)
4. leerlingen met ernstige gedragsproblemen of met kinderpsychiatrische problemen (zeer moeilijk  
 opvoedbare kinderen, langdurig zieke kinderen met een forse sociaal emotionele dan wel kinder 
 psychiatrische problematiek)

Zorgplicht
In principe zijn alle kinderen welkom die behoren tot het normale voedingsgebied van onze scholen. 
Wel wordt bij aanmelding bekeken of verwacht mag worden dat het team deze leerling kan begelei-
den zonder dat deze leerling en/of klasgenoten daardoor te kort komen.

Met de invoering van Passend Onderwijs geldt voor iedere school een zorgplicht. Dit betekent dat wij 
als school voor iedere nieuwe aanmelding de verplichting hebben om een passende onderwijsplek 
aan te bieden. Als de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling iets vraagt wat wij als reguliere 
basisschool niet kunnen bieden, wordt gezocht naar passend onderwijs op een andere plek.
Wanneer tot plaatsing wordt besloten voor een leerling met een specifieke onderwijsbehoefte moet 
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duidelijk zijn dat:
• het aanmeldingsformulier naar waarheid is ingevuld
• de ouders en de leerkracht elkaar van eerlijke informatie voorzien;
• de leerkracht, waarbij het kind wordt geplaatst, extra tijd zal moeten steken in zaken als 
 bijscholing en contacten met ouders en andere instanties; al deze punten zorgen voor een taak 
 verzwaring van de leerkracht 
• de leerkracht extra steun krijgt van de mensen binnen de schoolorganisatie
• de extra middelen die door het rijk aan de school gegeven worden, moeten zoveel mogelijk voor  
 dit kind en de leerkracht worden ingezet
• de ouders hun volledige medewerking zullen moeten geven en bij moeten springen indien nodig
• de intern begeleider regelmatig bij het overleg over de leerling betrokken is
• alle afspraken tussen ouders en school met betrekking tot de begeleiding van het kind worden  
 vastgelegd in een arrangement
In het beleidsplan aannamebeleid en in ons ondersteuningsprofiel is omschreven welke voorwaarden 
voor plaatsing wij hanteren.

Samenvattend 
Wij accepteren dat leerlingen niet op dezelfde manier en in hetzelfde tempo leren. We gaan uit van 
verschillen bij leerlingen bij het kiezen van onze leerinhouden en doelen, waarbij het verschil tussen 
groepsleerkrachten in de mogelijkheid om met verschillen te kunnen omgaan ook een rol speelt. 
Steeds opnieuw zal bekeken worden of er voor de leerling nog voldoende mogelijkheden zijn op de 
reguliere basisschool. Verwijzing naar het speciaal onderwijs blijft een mogelijkheid.

7. Hulpinstanties
Er zijn veel instanties waarmee de school geregeld overleg heeft. Enkele instanties  willen wij hieron-
der noemen. Bent u zelf op zoek naar de juiste hulpverlening voor uw kind, dan kunt ook terecht bij 
een van de intern begeleiders of de remedial teacher. Zij kunnen u adviseren over de juiste persoon 
of plek.

De Schoolbegeleidingsdienst: (IJsselgroep)
Deze dienst is gespecialiseerd in het onderzoeken en begeleiden van kinderen met ontwikkelingsach-
terstanden. Tevens verzorgt zij nascholingscursussen voor leerkrachten en biedt zij ondersteuning bij 
het realiseren van onderwijskundige veranderingen binnen de school. Aan de IJsselgroep is ook de 
consulent onderwijsondersteuning voor zieke leerlingen verbonden. Deze persoon wordt met name 
ingezet op het moment dat een leerling door ziekte gedurende langere tijd niet naar school kan gaan. 

Logopedie
Per 1 augustus 2017 is schoollogopedie geen basisvoorziening meer op de Zeewoldense scholen. 
Onze school hecht veel waarde aan een logopedische screening van de kleuters en wil daarin  
investeren. Daarom zal ook in schooljaar 2019-2020 de screening plaatsvinden. Dit zal gedaan  
worden door logopediste Karin Ploeg. In de maand waarin kinderen hun vijfde verjaardag vieren  
worden zij door haar op school gescreend. Ouders krijgen hiervan bericht.

Tijdens dit onderzoek, dat ongeveer 20 minuten in beslag neemt, wordt gekeken naar mogelijke pro-
blemen op het gebied van:
• de taal: bijv. spreekt het kind in goede volledige zinnen? Begrijpt het voldoende wat er tegen  
 hem gezegd wordt? Is de woordenschat groot genoeg?
• de spraak: bijv. spreekt het kind alle klanken goed uit? Spreekt het teveel of te weinig door de  
 neus? Spreekt het kind  vloeiend?
• de stem: bijv. klinkt de stem hees, schor? Spreekt het kind te hard of te zacht?
• het mondgedrag: bijv. ademt het kind teveel door de mond of slikt het verkeerd? 
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• het gehoor: bijv. kan het kind gericht luisteren en kan het korte zinnen en woordreeksen goed  
 onthouden? Kan het verschillende woorden of klanken goed onderscheiden?

Nadat de resultaten van de screening met de leerkracht zijn doorgenomen, krijgen de ouders hiervan 
schriftelijk bericht. Komt een kind voor intensievere logopedische behandeling in aanmerking, dan 
vindt er doorverwijzing plaats naar de logopedische praktijk in Zeewolde.

Jeugd Gezondheidszorg (JGZ)
Vanuit de gemeente heeft de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Flevoland de wettelijke 
taak om alle kinderen uit de groepen 2 en 7 te onderzoeken. Ieder jaar ontvangen de kinderen uit de 
groepen 2 en 7 van GGD Flevoland een uitnodiging voor het Preventief Gezondheidsonderzoek. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd door de jeugdverpleegkundige.
De uitnodiging ontvangt u per post met hierin de datum, tijd en plaats van het onderzoek. Bij de uit-
nodiging ontvangt u ook twee vragenlijsten. Deze maken deel uit van het onderzoek.
Bent u verhinderd op de datum en/of tijd die in de brief wordt genoemd? Probeer dan te ruilen met 
een andere ouder en leerling.   

Waarom dit onderzoek?
De jeugdverpleegkundige weegt en meet uw kind. In groep 2 worden daarnaast ook de ogen en oren 
getest. Uw kind krijgt geen vaccinatie. De jeugdverpleegkundige komt van te voren in de klas uitleg-
gen wat er gaat gebeuren. Tijdens het onderzoek probeert de jeugdverpleegkundige een algemeen 
beeld te krijgen van het functioneren van uw kind. U kent uw kind het beste. Daarom is uw medewer-
king belangrijk en wordt u verzocht om de vragenlijsten in te vullen.

Heeft u een vraag?
De jeugdverpleegkundige denkt graag met u mee. Zij werkt nauw samen met u en met de school.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.ggdflevoland.nl   

Begeleiding vanuit het Onderwijs Expertise Centrum  
De contacten met de SO/SBO-scholen zijn georganiseerd via het expertisecentrum. Er wordt met 
name samengewerkt met de Springplank te Harderwijk. De Springplank heeft een dependance 
in Zeewolde.
Het Onderwijs Expertise Centrum is de opstap naar allerhande hulpvragen voor leerlingen waarbij   
de basisondersteuning niet toereikend is. 
   



27

Voortgezet Onderwijs 
In de bovenbouw (groep 7 & 8) worden de kinderen langzamerhand voorbereid op de overstap naar 
het voortgezet onderwijs. De kinderen moeten laten zien hoe ze met de zelfstandigheid en eigen ver-
antwoordelijkheid om kunnen gaan waar vanaf groep 1 aan gewerkt is. Sleutelwoorden zijn: 
• Planning van werkopdrachten (het kunnen overzien van hoeveelheden werk) 
• Verantwoordelijkheid dragen voor het maken van boekverslagen, presentaties, spreekbeurten  
 en huiswerkopdrachten. 
• Zelfstandig keuzes kunnen maken in opdrachten 
• Het kunnen vaststellen van de beste werkvolgorde 
 
In april maken de kinderen van groep 7 de CITO-entree toets. De resultaten van de entree-toets ge-
bruiken we om te zien hoe het kind op dat moment ervoor staat. Door middel van deze methode-on-
afhankelijke toets kunnen we het kind of groepjes kinderen, op de onderdelen waarop ze uitvallen, 
extra begeleiden. Tevens hebben we een overzicht van de hele jaargroep waardoor we kunnen zien of 
op alle gebieden de juiste resultaten zijn geboekt.  
De resultaten van deze toets worden samen met ouders en  hun kind, tijdens het laatste rapporta-
gegesprek doorgesproken. De uitslag  is geen advies maar wordt meegenomen bij het uiteindelijke 
advies in groep 8. 
 
In groep 8 start vervolgens het traject schoolkeuze voortgezet onderwijs.
De scholen in het voortgezet onderwijs ontvangen van ons, omtrent elke leerling, het aanmeldings-
formulier, de resultaten van de verschillende toetsen, het schooladvies en een onderwijskundig rap-
port. Tevens proberen we zoveel mogelijk in contact te treden met de desbetreffende scholen, zodat 
een zo goed mogelijke overdracht plaatsvindt.

Bij de schoolkeuze hanteren we het volgende (11) stappenplan:

Stap 1 – mei/juni 
Leerlingen maken de cito-entreetoets in groep 7. Uitkomsten worden toegelicht in 
15-minutengesprekken, hierbij is de leerling ook aanwezig. Een vooruitblik wordt meegegeven,  
dit is niet het voorlopig advies.
(Een vooruitblik is een document waarop Cito een overzicht geeft, welk voortgezet onderwijs advies 
op basis van de Cito-entreetoets het beste past.) 
Stap 2 – oktober / november
1. gecombineerde informatieavond  voor ouders over het voortgezet onderwijs.
2. Tijdens de 15-minuten gesprekken krijgen de ouders, samen met hun kind een voorlopig advies 
m.b.t. schoolkeuze. 
3. een beperkt aantal leerlingen doet ook de 
Drempeltoets. 
De drempeltoets geeft voor leerlingen in groep 
8 een genuanceerd advies voor het voortgezet 
onderwijs. 

Stap 3 – oktober/november
Alle leerlingen maken een schoolvragenlijst. 
Deze lijst geeft inzicht in hoe een leerling zich 
zelf ziet en tegen het schoolwerk aankijkt 
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Stap 4 – dec/februari
In deze periode organiseren scholen voor voortgezet onderwijs open dagen voor ouders en  leerlin-
gen van groep 8. De kinderen bezoeken samen met hun klas en leerkracht de VO-scholen in de buurt 
voor ‘proeflessen’.  

Stap 5 – januari/februari
De ‘gewone’ citotoetsen uit het leerlingvolgsysteem M8 (halverwege groep 8) worden afgenomen 
voor spelling, rekenen en begrijpend lezen.

Stap 6 – februari
Voor 1 maart worden in een persoonlijk gesprek met de leerkracht, de ouders en de leerling de 
resultaten van de schoolperiode besproken. Ouders en kinderen doen verslag van hun bevindingen 
opgedaan tijdens de open dagen. De leerkracht geeft het definitief advies m.b.t. schoolkeuze VO.

Stap 7 – februari
Ouders en kind(eren) bepalen hun keuze voor de school voor het vervolgonderwijs.

Stap 8 – februari/maart
Ouders, de leerkrachten van groep 8 en de locatiedirecteur verzorgen de aanmelding van de leerlin-
gen voor het voortgezet onderwijs. Het advies van de school is daarbij leidend.

Stap 9 – april
Kinderen maken de CITO-eindtoets 16,17 en 18 april 2019

Stap 10 - mei
Eventuele bijstelling van het schooladvies (zie hieronder)

Het schooladvies gaat het zwaarst wegen
a. Als een leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht, moet de basisschool het schooladvies
heroverwegen. De basisschool is verantwoordelijk voor deze heroverweging, in overleg met de 
ouders.
b. De heroverweging kan leiden tot een wijziging in het school-
advies, maar er kan ook besloten worden dat wordt afgeweken 
van het resultaat van de eindtoets. Soms is het resultaat van 
de eindtoets  minder goed dan verwacht. In dat geval mag de 
basisschool het schooladvies niet aanpassen.
In onderstaand schema kunt u zien naar welke brugklas in  
het Voortgezet Onderwijs, de kinderen van Kaleidoscoop de 
afgelopen schooljaren, gegaan zijn. 

Stap 11 – opeenvolgende jaren erna
Jaarlijks vindt een terugkoppeling plaats tussen de scholen 
voor Voortgezet Onderwijs en de basisschool. Dan worden de 
gegeven schooladviezen vergeleken met de schoolprestaties 
die de betreffende leerlingen in  het VO laten zien.
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Stap 11 – opeenvolgende jaren erna 
Jaarlijks vindt een terugkoppeling plaats tussen de scholen voor Voortgezet Onderwijs en de 
basisschool. Dan worden de gegeven schooladviezen vergeleken met de schoolprestaties die de 
betreffende leerlingen in het VO laten zien. 
 
In onderstaand schema kunt u zien naar welke brugklas in het Voortgezet Onderwijs, de kinderen van 
de afgelopen schooljaren, gegaan zijn.   
 

 Aantal leerlingen per advies VO   
      

  2012 / 
2013 

2013 / 
2014 

2014 / 
2015 

2015 / 
2016 

2016 / 
2017 

2017 / 
2018 

2018 / 
2019 Totaal 

VWO   5 3 5 1 4 11 29 

HAVO t/m VWO 2     6 3 2 1 14 

HAVO   2 3 4 1 2 6 18 

VMBO TL t/m HAVO 2     1 5 2 4 14 

VMBO KL t/m VMBO TL 1     2 3     6 

VMBO TL 1 4 8 2 1 6 4 26 

VMBO BL     1         1 

VMBO BL, met LWOO           1   1 

VMBO BL t/m VMBO KL 1             1 

VMBO BL t/m VMBO KL, met LWOO       1   1   2 

VMBO KL 1   1     1 2 5 

VMBO KL, met LWOO           1   1 

Praktijkonderwijs           2 1 3 

Geen specifiek advies mogelijk         1 1   2 

  8 11 16 21 15 23 29 123 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Percentage leerlingen per advies VO       

  1 2 3 4 5 6 7 8 9   

  vwo havo/vwo havo havo/v-t vmbo vmbo-t vmbo 
lager PrO overige Totaal 

2012 / 2013   25,0%   25,0% 12,5% 12,5% 25,0%     100,0% 

2013 / 2014 45,5%   18,2%     36,4%       100,0% 

2014 / 2015 18,8%   18,8%     50,0% 12,5%     100,0% 

2015 / 2016 23,8% 28,6% 19,0% 4,8% 9,5% 9,5% 4,8%     100,0% 

2016 / 2017 6,7% 20,0% 6,7% 33,3% 20,0% 6,7%     6,7% 100,0% 

2017 / 2018 17,4% 8,7% 8,7% 8,7%   26,1% 17,4% 8,7% 4,3% 100,0% 

2018 / 2019 37,9% 3,4% 20,7% 13,8%   13,8% 6,9% 3,4%   100,0% 

  23,6% 11,4% 14,6% 11,4% 4,9% 21,1% 8,9% 2,4% 1,6%   

 
Doelen  
De wet legt scholen de verplichting op om de resultaten van het onderwijs weer te geven. 
Kaleidoscoop geeft u hier graag nader inzicht in. Wij vinden het belangrijk dat de gegevens die 
worden afgedrukt ook goed worden geïnterpreteerd.  

  
In de meest algemene zin bereiden we de kinderen voor op hun toekomstige rol in de samenleving.   
In dat verband leren wij de kinderen daartoe noodzakelijke kennis, vaardigheden en attitudes. De 
belangrijkste leerdoelen ontlenen wij aan door de rijksoverheid geformuleerde kerndoelen. Hierin 
staat wat kinderen minimaal zouden moeten kennen en kunnen aan het einde van de basisschool.   
Daarnaast dragen wij als school ook een eigen missie en visie uit. Onze onderwijskundige missie is de 
kinderen op een betekenisvolle en coöperatieve wijze keuzes leren maken. Zie voor een uitwerking 
in de praktijk het hoofdstuk ‘missie, visie’ in deze schoolgids  

  
Resultaten  
In ons onderwijs proberen wij zoveel mogelijk recht te doen aan de verschillen tussen de 
kinderen. Dit betekent dat op dit moment meer zorgleerlingen binnen de muren van onze school 
opgevangen (kunnen) worden.   
Gericht op de cognitieve ontwikkeling van de kinderen (leren van kennis) zien we dat hier binnen 
het moderne onderwijs minder aandacht aan besteed wordt dan vroeger. Het gaat er 
tegenwoordig ook om of de leerlingen de opgedane kennis kunnen toepassen  
(vaardigheden). Ook gedragsaspecten en volgens welke strategie kinderen leren speelt in het 
moderne leren een rol. Niet het resultaat alleen is van belang, maar ook het proces, waarlangs 
de kinderen leren.  
In een leerlingvolgsysteem houden wij de resultaten en vorderingen van de kinderen bij. 
Daarnaast wordt in groep 7 een Cito-entreetoets en in groep 8 een Cito-eindtoets afgenomen.  

  
Afgelopen jaar verlieten 28 leerlingen Kaleidoscoop. Wij geven hieronder de gemiddelden weer 
over de totaal gemeten groep omtrent de Cito-eindtoets. Er kunnen geen conclusies getrokken 

In onderstaand schema kunt u zien naar welke brugklas in het Voortgezet Onderwijs, de kinderen 
van de afgelopen schooljaren, gegaan zijn.  
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Doelen 
De wet legt scholen de verplichting op om de resultaten van het onderwijs weer te geven. Kalei-
doscoop geeft u hier graag nader inzicht in. Wij vinden het belangrijk dat de gegevens die worden 
afgedrukt ook goed worden geïnterpreteerd. 
 
In de meest algemene zin bereiden we de kinderen voor op hun toekomstige rol in de samenleving.  
In dat verband leren wij de kinderen daartoe noodzakelijke kennis, vaardigheden en attitudes. De be-
langrijkste leerdoelen ontlenen wij aan door de rijksoverheid geformuleerde kerndoelen. Hierin staat 
wat kinderen minimaal zouden moeten kennen en kunnen aan het einde van de basisschool.  
Daarnaast dragen wij als school ook een eigen missie en visie uit. Onze onderwijskundige missie is de 
kinderen op een betekenisvolle en coöperatieve wijze keuzes leren maken. Zie voor een uitwerking 
in de praktijk het hoofdstuk “missie, visie” in deze schoolgids 
 
Resultaten 
In ons onderwijs proberen wij zoveel mogelijk recht te doen aan de verschillen tussen de kinderen. 
Dit betekent dat op dit moment meer zorgleerlingen binnen de muren van onze school opgevangen 
(kunnen) worden.  
Gericht op de cognitieve ontwikkeling van de kinderen (leren van kennis) zien we dat hier binnen  
het moderne onderwijs minder aandacht aan besteed wordt dan vroeger. Het gaat er tegenwoordig 
ook om of de leerlingen de opgedane kennis kunnen toepassen 
(vaardigheden). Ook gedragsaspecten en volgens welke strategie kinderen leren speelt in het  
moderne leren een rol. Niet het resultaat alleen is van belang, maar ook het proces, waarlangs  
de kinderen leren. 
In een leerlingvolgsysteem houden wij de resultaten en vorderingen van de kinderen bij. Daarnaast 
wordt in groep 7 een Cito-entreetoets en in groep 8 een Cito-eindtoets afgenomen. 
 
Afgelopen jaar verlieten 28 leerlingen de Kaleidoscoop. Wij geven hieronder de gemiddelden weer 
over de totaal gemeten groep omtrent de Cito-eindtoets. Er kunnen geen conclusies getrokken 
worden over de leerresultaten van individuele kinderen. Het valt ons op dat de grotere verschillen in 
aanleg tussen de kinderen leiden tot een grotere spreiding in de scores. Dit beïnvloedt het gemiddel-
de resultaat. 

 

*Getallen volgens Cito schoolrapport zonder correctie.  
De uitslag van de Cito eindtoets moet u als volgt lezen: de score ligt tussen de 500 en 550 punten. 
Als een kind 550 punten heeft behaald, dan heeft hij/zij weinig tot geen fouten gemaakt. 
In het hoofdstuk “Contacten met Ouders” staat beschreven hoe ouders worden geïnformeerd 
over de leervorderingen van hun kinderen. 

Onderdeel   2016  2017 2018 2019
Taal    73%  70 % 91% 80%
Lezen     32% 68%
Rekenen   66,8%  67 % 61% 86%
Schoolscores*    538,5  534,5 537,1 539,6
Landelijk gemiddelde*   534,5  535,1 534,9 535,7
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Klachtenregeling 
Er kunnen allerlei klachten zijn, variërend van klachten over het onderwijs in een bepaalde klas tot 
klachten op het terrein van organisatie en beleid van de school. Het is van het grootste belang dat 
klachten op de juiste momenten en op de juiste plekken worden uitgesproken. Gaat uw klacht over 
de aanpak van een leerkracht met betrekking tot uw kind, ga dan naar de leerkracht toe en bespreek 
uw klacht. Ligt uw klacht meer op het terrein van de organisatie van de school, dan kunt u beter naar 
de directie gaan. Betreft uw klacht meer beleidszaken in algemene zin, dan is de MR wellicht een goe-
de plek. Ook de OR kan klachten signaleren en zal deze bespreken met de directie.  
Op de website staat onder ‘de school > praktische informatie > waar moet ik heen met mijn vraag’ 
een organogram dat verduidelijking kan bieden. 
 
De meeste klachten zullen worden opgelost in onderling overleg en in goede harmonie. Gelukkig 
maar. Als er respect is voor elkaars visie ontstaat in ieder geval inzicht waarom soms zaken verschil-
lend worden beoordeeld. 
 
Behalve deze informele klachtenprocedure is er een formele klachtenprocedure. Op de Kaleidoscoop 
gaat deze uit van de op school aanwezige intern begeleider. (Zie: ‘De Veilige School’).  
 
De intern begeleider kan een klacht melden aan vertrouwenspersonen. Voor onze school is gekozen 
voor vertrouwenspersonen werkzaam bij de GGD Flevoland. Vertrouwenspersonen hebben goed 
inzicht in de sociale kaart en kunnen efficiënt doorverwijzen naar specialistische hulpverleners. U 
kunt denken aan klachten op het terrein van ongewenste intimiteiten en/of seksuele intimidatie. De 
vertrouwenspersoon zal in alle gevallen proberen de klacht via bemiddeling op te lossen. Komen de 
klager en de aangeklaagde na tussenkomst van een vertrouwenspersoon er niet uit, dan kan als een 
soort uiterste instantie een beroep worden gedaan op een formele klachtencommissie. 
 
Het bestuur van Kaleidoscoop is  aangesloten bij een dergelijke klachtencommissie. Nadat een klacht 
bij de klachtencommissie is neergelegd zal deze binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht een 
mededeling doen aan zowel de klager als de aangeklaagde.  
Ook het bestuur van de school ontvangt de mededeling. Binnen vier weken na ontvangst van de 
klacht zal een hoorzitting plaatsvinden. De klachtencommissie adviseert het bevoegd gezag (het 
schoolbestuur) binnen vier weken na de hoorzitting. Het bevoegd gezag dient binnen vier weken na 
ontvangst van het advies een besluit te nemen. Het besluit moet worden meegedeeld aan de klager, 
de aangeklaagde, de klachtencommissie en de directie van de school. Het besluit is bindend. Zie ver-
der voor het reglement www.geschillencommissie.nl 
 
Ingeval de klacht zich bevindt op het 
terrein van seksuele intimidatie zal 
verplicht aangifte worden gedaan bij de 
politie. 
Hieronder treft u informatie en adresge-
gevens aan van onze contactpersonen, 
de vertrouwenspersoon en de klachten-
commissie waarbij het bestuur van ICB 
Kaleidoscoop  is 
aangesloten. Tevens wordt het telefoon-
nummer van de vertrouwensinspec-
teurs van de inspectie vermeld: 
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Intern begeleider/anti-pestcoördinator: Mariska van Achthoven
Contactpersonen:
Thonny Wijnbergen
Mariska van Achthoven

Coördinator ‘ongewenste omgangsvormen op school’ (externe vertrouwenspersoon)
GGD Flevoland, afdeling JGZ
Postbus 1120, 8200 BC Lelystad
Telefoon: 088-0029920

Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl ; www.onderwijsinspectie.nl 
Vragen over onderwijs: 0800-8051
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie/misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: 
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 
0900-1113111

Landelijke klachtencommissie Katholiek onderwijs
www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel.: 070-3925508
Website klachten en geschillencommissie:
https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc 
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Bestuur, MR en OR 
 
1. Het bevoegd gezag (bestuur) 
ICB Kaleidoscoop is een school die ressorteert onder een onafhankelijk schoolbestuur, namelijk: 
“Stichting Interconfessioneel Basisonderwijs Zeewolde” (afk.: SIBZ). 
Door deze bestuursvorm kenmerkt ICB 
Kaleidoscoop zich als een bijzondere school met een interconfessionele identiteit. Wat dit inhoudt 
kunt u lezen in het hoofdstuk 
“Identiteit” in deze schoolgids. 
Het bestuur is zelfstandig en binnen de wettelijke kaders ongebonden in haar beleid. Alle bestuursle-
den zijn vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het wel en wee van onze school.  
Het bestuur wordt ondersteund door algemeen directeur Roel Hijne. Hij is aanspreekpersoon namens 
het bestuur. 
In 2014-2015 is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen SIBZ en Stichting Katholiek 
Onderwijs Zeewolde (KBS de Zevenster en KBS de Toermalijn).  
In het bestuur van SIBZ hebben ouders van de drie scholen zitting. 
 
Het volledige adres: 
Stichting Interconfessioneel Basisonderwijs 
Zeewolde 
Gedempte Gracht 25 
3894 BA Zeewolde 

2. De Medezeggenschapsraad (MR) 
De medezeggenschapsraad is een bij de wet geregeld inspraakorgaan, waar leerkrachten en ouders 
gelijk vertegenwoordigd zijn. Een MR bestaat uit een ouder- en een teamgeleding. De MR van Kalei-
doscoop wordt vertegenwoordigd door drie ouders en drie teamleden. 
De MR vergadert 6 keer per jaar en bespreekt alle zaken die te maken hebben met het  school-
beleid. Deze vergaderingen zijn openbaar. Afhankelijk van de te bespreken onderwerpen kunnen  
toehoorders verzocht worden de vergadering te verlaten. 
Twee keer per jaar voert de MR overleg met het toezichthoudend bestuur en maandelijks met de 
algemeen directeur over belangrijke schoolzaken als: huisvesting, personeelsbeleid, aannamebeleid, 
begroting, kwaliteit van het onderwijs, identiteit. Het bestuur dient in veel situaties eerst advies in te 
winnen van de MR, dan wel haar instemming te verkrijgen, alvorens tot besluitvorming kan worden 
overgegaan. 
De MR is een belangrijk orgaan binnen een schoolorganisatie. Het stelt ouders en teamleden in staat 
om mee te denken en mee te praten over het beleid van de school. Leden van de MR worden recht-
streeks gekozen.  
De MR bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. De oudergeleding van de MR behartigt de belan-
gen van de ouders op beleidsmatig niveau. Een overzicht van de leden van de MR vindt u in de adres-
senbijlage. Bij vragen kunt u het mailadres gebruiken die daar vermeld staat.
 
3. De Oudervereniging 
Als ouder van school bent u automatisch lid van de oudervereniging. Het bestuur van deze ouder-
vereniging wordt gevormd door de ouderraad (OR). Zij behartigt de belangen van de ouders en 
ondersteunt het team het gehele jaar door bij de organisatie van tal van activiteiten. De ouderraad 
vergadert 7 keer per jaar. Aan het begin van ieder schooljaar wordt er een jaarvergadering gehouden. 
Tijdens deze vergadering komen tal van zaken betreffende de oudervereniging aan de orde zoals het 
financieel jaarverslag en de plannen voor het komende jaar. Uitgebreide informatie is te lezen op de 

Aanspreekpersoon namens het bestuur:
Roel Hijne (algemeen directeur)
Gedempte Gracht 25
3894 BA Zeewolde
06-39276505
rhijne@skozsibz.nl
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website van Kaleidoscoop onder ‘de ouderraad (OR)’. Daar zijn ook documenten zoals het reglement 
van de oudervereniging in te zien. Een overzicht van de leden van de OR vindt u in de adressenbijlage. 
  
Ouderbijdrage  
Aan het lidmaatschap van de oudervereniging is contributie verbonden: de ouderbijdrage. Behal-
ve voor de directe onkosten welke de OR maakt, wordt uw bijdrage gebruikt om (buitenschoolse) 
activiteiten te bekostigen. Te denken valt aan: kerstfeest, sinterklaasfeest, ouderavonden, workshops, 
afscheid groep 8, etc. Wettelijk gezien is de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage. 
Naast de ouderbijdrage zijn er uitgaven voor het KSK (Kleuterfeest, Schoolreisje, Kamp). Dit is een be-
drag dat jaarlijks in overleg met de OR wordt vastgesteld, en apart wordt geïnd. Ook dit is een vrijwil-
lige bijdrage. Er zijn echter wel regels aan verbonden. Uw kind(eren) kan aan deze activiteiten mee-
doen als u de kosten betaalt. Mocht u, om wat voor reden dan ook, niet in staat zijn om deze kosten 
te voldoen, wendt u zich dan tijdig tot de locatiedirecteur, Jolanda van Duinkerken (jvanduinkerken@
icbkaleidoscoop.nl). Zo kunnen onduidelijkheden op het laatste moment worden voorkomen. 
De hoogte van de ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 is vastgesteld op € 22,50 per leerling.
Het rekeningnummer van de OR is: NL87RABO 01 54 302 597 
 

Het schoolteam 

Hieronder staat het team van leerkrachten vermeld, dat dit jaar gestart is op ICB Kaleidoscoop. 
Een vakbekwaam team waar we teamgeest, enthousiasme, inzet en humor hoog houden. 
 
LOCATIEDIRECTEUR: 
* Jolanda van Duinkerken jvanduinkerken@icbkaleidoscoop.nl 
 
GROEPSLEERKRACHTEN: 
Groep 1/2  de Bezige bijenklas Jessica   jboonen@icbkaleidoscoop.nl
 Margitte mgrootkoerkamp@icbkaleidsocoop.nl 
Groep 1/2  Pluk van de Pettefletklas Susan  svancampen@icbkaleidoscoop.nl 
Groep 1/2  de Buurman en Buurmanklas Ineke   istreuding@icbkaleidoscoop.nl
 Neeltje  nbrinker@icbkaleidoscoop.nl 
Groep 2/3 de Vrolijke vriendjesklas  Anneke  aspruijt@icbkaleidoscoop.nl
Groep 3 de Ben bus Annette  avandenheuvel@icbkaleidoscoop.nl
 Tifène   tvanzanten@icbkaleidoscoop.nl
Groep 4 de Jungle klas Aloysa   amartens@icbkaleidoscoop.nl
 Marit  mbralts@icbkaleidoscoop.nl 
Groep 4 de Minions klas Hetty  hbaan@icbkaleidoscoop.nl
 Tanja  tklip@icbkaleidoscoop.nl 
Groep 5 de Superhelden klas Sharon  smoes@icbkaleidoscoop.nl 
Groep 5 de Stripfigurenklas Monique  mdrost@icbkaleidoscoop.nl  
Groep 6 the funny fish Linda ltimmer@icbkaleidoscoop.nl 
 Marieke  mbos@icbkaleidoscoop.nl
Groep 6 Sealife Iris  iijspeert@icbkaleidoscoop.nl
 Maartje   mspansier@icbkaleidoscoop.nl 
Groep 7 de Sportklas Leonie  lburgemeester@icbkaleidoscoop.nl 
 Luc  lzeldenrust@icbkaleidoscoop.nl
Groep 8 de Wereldklas Wendy  wveltmeijer@icbkaleidoscoop.nl 
Onderwijsondersteuning  Anita  Souverijn en Amber Gorlee
Begeleiding Smarteezz Lisette Visser 
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COÖRDINATIE VAN ZORGACTIVITEITEN & INDIVIDUELE HULP 
Intern begeleider Mariska van Achthoven, 
 mvanachthoven@icbkaleidoscoop.nl 
Leerkracht met RT taken Thonny Wijnbergen
 twijnbergen@icbkaleidoscoop.nl 
Contactpersonen  Mariska van Achthoven en Thonny Wijnbergen 

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 
* Ciska Luif  ciska@icbkaleidoscoop.nl 

BHV
* Iris IJspeert  
* Annette van den Heuvel
* Jessica Boonen 
* Margitte Groot Koerkamp  
* Susan van Campen
* Tifène van Zanten
* Maartje Spansier
* Wendy Veltmeijer

VAKLEERKRACHT GYMNASTIEK:  groepen 3 t/m 8 
* Joris van der Heide  jj_vanderheide@hotmail.com 
 
Overige informatie: 
• Het team is via de mail of het schooltelefoonnummer bereikbaar. Fijn als u dit doet en geen  
 gebruik maakt van privénummers. 
• In het kader van het samenwerkingsverband met SKOZ (basisscholen “de Toermalijn SIBZ (“ICB  
 Kaleidoscoop”) is een algemeen directeur aangesteld. Dit is Roel Hijne. Hij vertegenwoordigt  
 onze school in het bestuur.
•  Compensatieverlof, scholing en ziekte wordt zoveel mogelijk intern opgevangen. 
 Ciska Luif coördineert dit. 
 

Tussen schoolse opvang 
 
TSO Kaleidoscoop Zeewolde 
Op school is er een mogelijkheid voor kinderen om tussen de middag over te blijven. Dit wordt geco-
ordineerd door mensen van kinderopvangorganisatie Partou BV. Een telefoonnummer en mailadres 
voor contact vindt u achterin deze gids.  
 
Visie 
TSO is belangrijk voor de kinderen, de ouders en de school. De TSO draagt bij aan een sluitend dag 
arrangement. Kinderen krijgen tussen de middag de kans om te ontspannen en krijgen de gelegen-
heid om zich weer op te laden voor de middag onder pedagogisch verantwoorde begeleiding. Hierbij 
sluit Partou aan bij de gewoonten (het pedagogisch klimaat) van de school. De TSO is vrije tijd van het 
kind. Het is er gezellig, veilig en ontspannen. Kinderen lunchen er en er is ruimte voor vrij of begeleid 
spel. 
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Vrijwilligers  
De kracht van de TSO is de samenwerking met de vrijwilligers. U zult de vertrouwde gezichten dan 
ook gewoon blijven zien tijdens de overblijf. Mocht u nog interesse hebben om ook overblijfouder te 
worden tegen een kleine vergoeding dan kunt u dit altijd aangeven bij een van de TSO-coördinatoren. 
De wettelijke TSOnorm is 1 TSO medewerker op 15 kinderen.
 
Eten en drinken 
De kinderen nemen zelf eten en drinken mee van thuis. Het lunchpakket is de verantwoordelijkheid 
van de ouders. De kinderen worden zoveel mogelijk gestimuleerd om hun lunch op te eten, maar 
wij dwingen de kinderen niet. De kinderen eten samen, zodat ze tijdens het eten gezellig met elkaar 
kunnen kletsen.  
Voor de lunchbakjes die gekoeld bewaard moeten worden staan er ’s ochtends bakken op het aan-
recht in de keuken. Die worden tot de lunchpauze in de koelkast gezet.  Graag de naam van uw 
kinderen vermelden op de lunchbakjes en bekers/pakjes.
 
Buiten spelen 
Als de kinderen klaar zijn met hun lunch hebben ze gelegenheid om te spelen: binnen en/of buiten. 
De kinderen gaan nooit zonder toezicht naar buiten.  De TSO medewerkers zullen verspreid op het 
plein toezicht houden. De regels voor buiten spelen sluiten aan bij de school. 
 
Medicijnen 
Het kan zijn dat uw kind medicatie nodig heeft. U kunt dit op het inschrijfformulier vermelden. 
Deze informatie is zichtbaar op de presentielijst van de TSO-vrijwilligers. Zij zullen hier dan zoveel 
mogelijk rekening mee houden. 
 
Aanmelding 
Een aanmeldformulier voor de TSO kunt u verkrijgen bij een van de TSO-coördinatoren die dagelijks 
aanwezig zijn tijdens de overblijf.  Er is een mogelijkheid om structurele opvang af te nemen of via 
een strippenkaart. 
Het ingevulde formulier kunt u weer afgeven bij een van de TSO-coördinatoren of deponeren in de 
brievenbus in de benedenhal van de school. 
 
Aan/afmelden – wijzigingen/vragen 
Het kan natuurlijk een keer voorkomen dat uw kind niet naar de overblijf gaat of juist een keer extra 
komt. Deze dagelijkse aan/af meldingen en/of wijzigingen kunnen door ouders/verzorgers op twee 
manieren worden door gegeven: 

BSO
De basisschool heeft een inspannings- 
verplichting om een mondelinge  
overeenkomst met een BSO te hebben. 
Kaleidoscoop heeft deze mondelinge 
overeenkomst met Partou. Als basisschool 
hoeven wij geen plek te genereren.

• Via linda.komdeur@partou.nl of via 
onze klantenservice. U kunt ze bereiken 
op telefoonnummer: 088-2357500  
(optie 1) of een mail te sturen naar:  
klantenservice@partou.nl  
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Praktische zaken 
 
1. De telefoon 
Telefonisch is ICB Kaleidoscoop bereikbaar onder nummer: 036-5234593. 
Ziekmeldingen kunt u ‘s morgens voor schooltijd tussen 8.00 uur en 8.30 uur doorgeven. 
‘s Middags zijn wij in elk geval tot 17.00 uur aanwezig.  
 
2. Schooltijden 
De schooltijden van Kaleidoscoop zien er als volgt uit : 

* ‘s morgens:   groep 1 t/m 8        8.30 - 12.15 uur 
               
* ‘s middags:   groep 1 t/m 8      13.15 - 15.15 uur 
 
* woensdagmiddag:  groep 1 t/m 8    8.30 – 12.30 
 
* vrijdagmiddag:   groep 1 t/m 4 vrij 
 
Wij voldoen hiermee aan de wettelijke eisen van 7520 uren lesgebonden tijd in de 8 schooljaren dat 
uw kind op de basisschool zit. Aangezien het totaal lesgebonden uren met deze schooltijden op 8220 
uren komt blijven er 700 uren over (zgn. marge uren) waarop de leerlingen vrij zijn. Op school worden 
deze uren ingevuld met studiedagen en/of zaken die het werk in de klas ten goede komen. 
Zie punt 4 voor de invulling van deze studiedagen. 
 
BELANGRIJK 
* De inloop in de klas is om 8.20 uur. De kinderen kunnen dan een spelletje doen of met werk 
beginnen. Om 8.30 uur krijgen ouders een seintje dat we met de lessen gaan beginnen. 
U wordt dan vriendelijk verzocht afscheid te nemen van uw kind. 
’s Middags is er inloop vanaf 13.05. Dit wordt aangegeven door een bel. 
Om 13.15 uur beginnen de lessen.  
 
3. Gymnastiek  
De  kleuters hebben een aantal keer per week spel/gym.  
Gymkleding en gymschoenen met een goede zool (liefst zonder veters) zijn verplicht, graag voorzien 
van een naam.   
 
Gymrooster voor de groepen 3 t/m 8 
De groepen 3 t/m 8  hebben op dinsdag les van een vakleerkracht, en vrijdag van een externe vak-
leerkracht. Dit is in de Polderwijk-zaal naast onze school. 
Er wordt van de kinderen verwacht dat zij hun gymspullen (gymbroek en -shirt of gympak en goede 
schoenen) mee naar school nemen. Voor de gymtijden kunt u kijken op de website.
 
BELANGRIJK 
* In verband met veiligheid moeten de kinderen tijdens de gymlessen hun sieraden en horloges 
afdoen. Soms raken ze zoek. We verzoeken de kinderen dringend om op de dagen dat ze gym hebben 
geen sieraden om te doen.  
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4. Vakantie/studiedagen 2019/2020: Zeewolde hoort bij regio Midden. 
Dit betekent dat wij met ons vakantierooster parallel lopen met de Veluwe.  
 
Vakantie   Periode 
Herfstvakantie   21-10 t/m 25-10
Kerstvakantie   23-12 t/m 03-01 
Voorjaarsvakantie  24-02 t/m 28-02
Goede vrijdag/Pasen 10-04 t/m 13-04
Meivakantie   27-04 t/m 08-05 
Pinksteren   01-06 
Zomervakantie   20-07 t/m 28-08
 
Overzicht studiedagen (leerlingen vrij): 
Donderdag 17-10-2019
Vrijdag 18-10-2018
Vrijdag 06-12-2019
Maandag  03-02-2020
Maandag 02-03-2020
Dinsdag 02-06-2020
Maandag 22-06-2020
Vrijdag 17-07-2020 (voorafgaand aan de zomervakantie)

De bovengenoemde studiedagen zijn  ingeroosterd omdat er dan inhoudelijke onderwijskundige za-
ken besproken worden. De MR heeft hier instemming aan verleend. Wilt u de data goed doornemen 
en in uw agenda noteren?  
Let op! Het kan het zijn dat data veranderen door externe factoren.  
Middels “de Scoop” (de nieuwsbrief) en de website houden wij u daarvan op de hoogte  (U vindt de 
studiedagen ook opgenomen in de online kalender op www.icbkaleidoscoop.nl). 
 
5. Bericht van verhindering Wanneer uw kind om een bepaalde reden niet naar school kan komen 
(ziekte, doktersbezoek, etc.), verwachten wij zo snel mogelijk een berichtje. Graag vóór schooltijd een 
telefoontje of een briefje mee via broer, zus of buurkind. Via de mail en/of app komt het bericht niet 
altijd op tijd over.
Noot: 
* Wij weten dat het moeilijk is om bovenstaande afspraken te maken buiten schooltijd om.  
Wij vragen u toch om daar zoveel mogelijk rekening mee te houden.  

6. Leerplicht 
De Leerplichtwet bepaalt dat kinderen van hun 
5e tot 18e verjaardag naar school moeten. Vanaf 
het vierde jaar mag uw kind naar school en zodra 
uw kind vijf jaar is geworden is het in Nederland 
verplicht om naar de basisschool te gaan. Als 
afsluiting van het basis onderwijs, wordt in groep 
8 een CITO toets afgenomen om te bepalen welk 
soort voortgezet onderwijs het best bij uw kind 
aansluit. U, als ouder, bent verantwoordelijk voor 
het inschrijven op een school die voor uw kind 
geschikt is. De leerplicht eindigt aan het einde van 
een schooljaar waarin uw kind 16 jaar is gewor-
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den. Als uw kind op dat moment nog geen startkwalificatie heeft, is hij/zij verplicht om tot zijn/haar 
18e onderwijs te volgen. Een startkwalificatie is een vwo-, havo- of mbodiploma (niveau 2 of hoger). 
Een vmbo-diploma is geen startkwalificatie. Leerlingzaken houdt hier toezicht op. 

7. Aanvragen van verlof 
Regelmatig bereiken ons verzoeken tot het vrijgeven van leerlingen. Dit varieert van het wegbrengen 
van oma naar Schiphol tot een tussentijdse vakantie van 14 dagen. Vooral rond de schoolvakanties 
neemt het aantal vakantieaanvragen gestaag toe, terwijl ook die laatste schooldagen voor een vakan-
tie voor de kinderen heel belangrijk zijn. 
De minister heeft een aantal duidelijke regels opgesteld m.b.t. het aanvragen van verlof: 
 
A. De directie van een basisschool mag maximaal 10 dagen per jaar toestemming geven voor school-
verzuim wegens gewichtige omstandigheden. U kunt hierbij denken aan: - verhuizing - familieomstan-
digheden - bijzonder jubileum. 
Andere gewichtige omstandigheden te beoordelen door de directie van de school. 
(vakantie-aanvragen vallen niet onder de categorie ‘gewichtige omstandigheden’). 
 
B. Voor aanvragen van vakanties worden de volgende criteria gehanteerd: -  mensen, die vanwege 
hun werk alleen buiten de schoolvakantie met vakantie kunnen - mensen die een zelfstandig be-
drijf uitoefenen - familiebezoeken buiten Nederland. In alle gevallen geldt dat een dergelijk verzoek 
ruimschoots (minimaal 3 maanden) van te voren moet worden aangevraagd. Tevens vragen wij u een 
werkgeversverklaring te overhandigen. Elk verzoek zal ter beoordeling worden voorgelegd aan de 
ambtenaar leerplichtzaken.  
 
8. Schoolverzuim 
Er zijn twee vormen van schoolverzuim: geoorloofd schoolverzuim, waarbij tevoren met de directie 
en de groepsleerkracht overleg is gevoerd, en waarbij het overleg schriftelijk is aangevraagd (zie ‘tot 
slot’ van dit hoofdstuk) of ziekteverlof (dat telefonisch is doorgegeven). Indien geoorloofd schoolver-
zuim langdurig noodzakelijk zal zijn, zal in overleg tussen ouders en groepsleerkracht een vervangend 
lespakket worden samengesteld. 
Ook bestaat het ongeoorloofd verzuim. In dit geval heeft de directie een verlofverzoek afgewezen en 
is het kind toch niet op school, of het kind wordt zonder overleg en/of opgaaf van redenen van school 
thuis gehouden. In dit laatste geval zal melding van het ongeoorloofd verzuim worden doorgegeven 
aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Zeewolde. Ongeoorloofd verzuim is strafbaar op grond 
van de leerplichtwet en op overtreding staan boetes. (zie formulier aanvraag verlof). 
Tot slot: Verzoeken om verlof moeten altijd schriftelijk worden gericht aan de locatiedirecteur. De 
groepsleerkracht heeft in deze geen bevoegdheid. Een formulier omtrent verlofaanvraag kunt u bij de 
locatiedirecteur of de groepsleerkracht ophalen.  Het aanvraagformulier bijzonder verlof kunt u ook 
vinden op www.icbkaleidoscoop.nl onder  ‘belangrijke info, verlofaanvraag’ op de startpagina. Hier 
vindt u ook een brief van de wethouder over dit onderwerp. De school neemt geen verantwoordelijk-
heid voor het missen van onderwijsactiviteiten bij verlof.  
Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) voert de Leerplichtwet uit en verzorgt de leerplichtadminis-
tratie voor de gemeente 
Zeewolde (tel: 0341 – 47 44 80) 
 
9. Lesuitval  
Indien door onverwachte omstandigheden de lessen uitvallen, zal dit via Parro of via mail aan u  
worden doorgegeven. In de praktijk kan deze situatie zich voordoen doordat bijvoorbeeld bij  
ziekte van een leerkracht geen vervangers beschikbaar zijn. In uiterste noodgevallen vragen we u,  
uw kind(eren) thuis te houden. Voor kinderen voor wie thuis geen opvang is zal op school een  
oplossing worden gezocht.  
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10. Verwijdering en schorsing van leerlingen Voor dit onderwerp verwijzen wij u naar de wettelijke 
bepalingen en de procedures die opgesteld zijn door de Bond KBO. Bij de directeur kunt u deze infor-
matie opvragen. In de beleidsnota “aannamebeleid” wordt aangegeven welke handelswijze 
gehanteerd wordt. 
 
11. Sponsoring 
Als school kunnen wij ons vinden in de uitgangspunten van “Het Convenant scholen voor primair en 
voortgezet onderwijs en sponsoring”. De uitgangspunten luiden als volgt: 
• Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische taak en doelstelling van de school. 
Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid 
van leerlingen. 
• Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en de algemeen geldende 
fatsoensregels. 
• Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 
onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen. 
• Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden dan 
wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs 
stelt. Het primaire onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen. 
• Wij maken geen gebruik van sponsoring, tenzij het aansluit bij ons onderwijsaanbod en er geen 
duidelijke tegenprestatie van onze school wordt verwacht. 
We werken wel mee aan het verspreiden van folders, waarin ouders in de gelegenheid worden ge-
steld om tijdschriften en boeken te bestellen, die aansluiten bij het leesniveau van de kinderen. 
Als zich in de toekomst een sponsoraanbod voordoet, zal de school dat toetsen aan het beleid. 

12. Verantwoordelijkheid voor en na schooltijd
Ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor hun eigen kind(eren) voor en na schooltijd. 
Onder schooltijd is de school verantwoordelijk voor de leerlingen. 
Over het algemeen mogen de leerlingen 10 minuten voor aanvang van de schooltijd aanwezig zijn. 
De school neemt de verantwoordelijkheid over als de kinderen binnen komen.

Na schooltijd is de school maximaal een kwartier mede verantwoordelijk voor de leerlingen, zolang 
de leerlingen zich op het schoolterrein bevinden.
Het vervoer van en naar huis valt onder de verantwoordelijkheid van de ouder(s). 
Ditzelfde geldt ook voor de plek waar de kinderen naar toe gaan en door wie de kinderen worden 
weggebracht of opgehaald. Bij de kleuters houden we nog wel een oogje in het zeil en worden de 
kinderen overgedragen aan degene die ze komt ophalen.
De schoolongevallenverzekering is na schooltijd van toepassing totdat de leerling thuis is; onder 
voorwaarde dat de leerling rechtstreeks naar huis gaat 
(zie onze schoolgids, pagina 36 onderwerp 13).

Indien samen met ouders de afspraak is gemaakt dat kinderen zelfstandig van en naar huis mogen 
vanaf de gymzaal of vanaf een locatie waar de kinderen bijv. een sportactiviteit of excursie hebben 
gehad, zijn de ouders verantwoordelijk. De leerkracht draagt er zorg voor dat alle kinderen vertrokken 
zijn en welke kinderen met haar/hem meegaan naar bijv. school.

12. Verzekeringen van de school Voor alle kinderen heeft het schoolbestuur een collectieve 
ongevallen- en WA-verzekering afgesloten.  
Kort samengevat: waarvoor zijn wij verzekerd? In ons pakket zit: 
* Ongevallenverzekering (onder schooltijd, maar ook onderweg van en naar school) - in geval van 
overlijden of een ongeval met handicap tot gevolg 
- n.a.v. ongeval: secundaire geneeskundige hulp. Indien de eigen verzekering niet toereikend is zal 
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onze verzekering aanvullend uitbetalen (bijv. het eigen risico) 
* Aansprakelijkheidsverzekering bij schoolse activiteiten: indien de school onrechtmatig heeft 
gehandeld of nalatig is gebleken. 
 
Waarvoor zijn wij niet verzekerd? 
De aansprakelijkheidsverzekering.  
Alle ouders in Nederland behoren zelf een aansprakelijkheidsverzekering voor hun kinderen te heb-
ben. Dat houdt in dat zij verzekerd zijn voor schade die hun zoon/dochter veroorzaakt, waar dit ook 
is. Dat kan op straat, thuis, op de vereniging, bij de buren of op school tijdens schooltijd. 
Dus: ouders blijven, ook al zijn de kinderen op school, aansprakelijk. De aansprakelijkheid wordt door 
de school niet weggenomen. Dat is tevens ook het grote misverstand dat telkens de kop opsteekt, 
aldus Marsch verzekeringen. Dit zijn nl. de wettelijke bepalingen op aansprakelijkheid. 

Tot slot: 
Ouders kunnen zelf een aanvullende eigendomsverzekering voor hun kinderen afsluiten voor: 
- schade aan bijv. fietsen 
- diefstal 
 
13. Op de fiets naar school 
Veel kinderen komen op de fiets naar school.  
1. Indien u op een redelijke loopafstand van school woont, verzoeken wij u om uw kind lopend naar 
school te laten gaan. Dan blijft er voldoende ruimte voor de kinderen die wel met de fiets moeten 
komen. 
2. Hoewel er dagelijks toezicht op de fietsenstalling is, blijft er altijd een kans op beschadiging. Gro-
tendeels kan dit gevaar worden voorkomen, als de fietsen correct naast elkaar worden geparkeerd. 
De school kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan de fietsen. 
ATTENTIE:  
Naast het schoolplein staat een fietsenstalling. Hiervan kan door leerlingen gebruik gemaakt worden. 
Fietsen op het schoolplein is verboden, ook voor leerkrachten en ouders. 

16. Snoep en traktaties 
Als school staan we voor gezonde voeding. We zien daarom het liefst gezonde traktaties. Wilt u daar-
aan meewerken? Wij vragen u om zo min mogelijk op snoep te trakteren, en willen gaan voor een 
verantwoorde traktatie, ook voor de leerkrachten!

17. Fruitpauze 
Elke ochtend hebben de kinderen een fruitpauze. Geeft u ze wat fruit en  drinken mee naar school. 
De drinkbekers en fruitbakjes graag voorzien van naam, in een tas eveneens voorzien van naam. De 
juffen van groep 1/2 stellen het op prijs dat u het fruit geschild aan de kinderen meegeeft. 

18. Controle op luizen
Voor Kaleidoscoop is er een groep ouders  actief. Zij screenen alle kinderen van groep 1 t/m 8 op 
neten en luizen. Dat doen zij de week na elke vakantie. Na twee weken vindt nogmaals een controle 
plaats. De bedoeling is dat we preventief controleren, zodat we zo vlot mogelijk de bron kunnen ont-
dekken. Heeft uw kind luizen of neten, dan krijgt u dat zo spoedig mogelijk van de groepsleerkracht of 
de directeur te horen. Om de kans op verspreiding zo klein mogelijk te houden wordt u gevraagd uw 
kind meteen op te halen.  
Wij gaan ervan uit dat zonder tegenbericht van ouders de screening bij uw kind kan plaatsvinden. 
Heeft u bezwaar daartegen, wendt u zich dan tot de directeur. 
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19. Studenten op stage
Elk jaar zullen  studenten van de PABO (Pedagogische Academie  Basis Onderwijs) op Kaleidoscoop 
praktijkopdrachten komen uitvoeren. We vinden het een belangrijke taak om leerkrachten in spé 
op te leiden voor het werk in het onderwijs. Van Landstede ontvangen wij dit jaar  ook stagiaires, zij 
doen de opleiding onderwijsassistent. In de Scoop zal vermeld worden in welke groepen de stagiaires 
werkzaam zullen zijn.
Daarnaast kan er ook een WPO’er (WPO = werkplekopleiding) of LIO’er (LIO = leerkracht in opleiding) 
werkzaam zijn op Kaleidoscoop. Dit is een stagiaire in zijn of haar laatste jaar van de opleiding die 
contractueel 2 dagen in de klas werkzaam is. Hij of zij mag de groep alleen begeleiden, en legt verant-
woordelijkheid af aan de groepsleerkracht (die eindverantwoordelijk blijft). Dit jaar hebben wij geen 
LIO of WPO stagiaire. 

20. Van wie is dit? 
Wilt u bekers, tassen, spijkerjasjes, gymkleren, regenjassen, laarzen, wanten e.d. duidelijk van naam 
of herkenningsteken voorzien? Dit voorkomt onnodig zoekraken.  

21. Gevonden voorwerpen   
Gevonden voorwerpen worden verzameld in een bak. Deze bak staat onder de trap tegenover de keu-
ken. Gevonden  sleutels liggen in een bakje op de kast in de hal. Wanneer er kostbaarheden 
gevonden worden liggen deze bij Jolanda van Duinkerken op kantoor. Voor elke vakantie leggen wij de 
spullen in de centrale hal. Spullen die over blijven krijgen een goede bestemming.

22. Mobiele telefoons  
Een mobiele telefoon maar ook digitale spelletjes zijn in school niet direct noodzakelijk 
en horen ook niet thuis op school.  School is in principe altijd telefonisch bereikbaar en indien nodig 
kunnen ouders via de administratie berichten doorgeven.  Vanuit school kunnen leerlingen in geval 
van nood naar huis bellen. Uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die veraf wonen en een 
mobiele telefoon voor nood bij zich moeten hebben. In dat geval is het, met toestemming van de 
leerkracht, toegestaan dat een leerling een telefoon bij zich heeft. Onder schooltijd dient de telefoon 
uit te staan; staat de telefoon onder schooltijd aan, dan kan deze worden ingenomen tot aan het 
einde van de schooldag. Het meenemen van deze apparatuur is te allen tijde op eigen risico. 
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Adressen en telefoonnummers 
Stichting interconfessioneel basisonderwijs Zeewolde
(SIBZ - het Schoolbestuur) 
 
Aanspreekpersoon namens het bestuur: 
* Roel Hijne (algemeen directeur) 
  Gedempte Gracht 25 
  3894 BA Zeewolde   06-39276505 
  rhijne@skozsibz.nl  
 
Meer informatie over SIBZ, MR en OR kunt u vinden in deze gids in het betreffende hoofdstuk.  
 
2. MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (M.R.)   
geleding ouders: 
* Marike van den Ham (secretaris) 
* Lisette Visser
* Priscilla Jonker 

geleding personeel van Kaleidoscoop:  
* Wendy Veltmeijer  (voorzitter) wveltmeijer@icbkaleidoscoop.nl 
* Susan van Campen 
* Linda Timmer

De MR van Kaleidoscoop heeft ingestemd met de inhoud van deze schoolgids. 

3. OUDERRAAD (OR) 
or@icbkaleidoscoop.nl 
  
* Linda Bouwsma (contactpersoon)   06-50624392 
* Sandra Jeurissen - Been (penningmeester)
* Roy Wijkoord Gieling (lid)  
* Raymond Versteeg (lid)  
* Jolanda van Zuijlen (lid)
* Jolanda Treep 
* Bianca Fijn 

5. PERSONEEL 
De adressen en de telefoonnummers van het personeel staan niet vermeld in de schoolgids.  
De email adressen staan in het stuk over het schoolteam. In geval van calamiteiten kunt  
u bellen met Jolanda van Duinkerken
*Jolanda van Duinkerken  (locatiedirecteur) 0628982851
 
    

Het team van Kaleidoscoop 2019-2020
Zittend op de grond van links naar rechts:
Juf Weny, leerkracht groep 8
Ciska, administratief medewerkster
Juf Tanja, leerkracht groep 4 en RT leerkracht
Juf Maartje, leerkracht groep 6
Juf Leonie, leerkracht groep 7 en intern begeleider groepen 1 t/m 3
Juf Marieke , leerkracht groep 6
Juf Lisette, leerkrachtondersteuner  Smarteezz
Juf Marit, leerkracht groep 4
Juf Hetty, leerkracht groep 4

Staand van links naar rechts
Juf Linda, leerkracht groep 6
Meester Luc , leerkracht groep 7
Juf Annette, leerkracht groep 3
Juf Ineke, leerkracht groep 1-2
Juf Amber, onderwijsassistente
Juf Monique, leerkracht groep 5
Juf Almar, leerkracht groep 1-2
Juf Iris, leerkracht groep 6
Juf Mariska, intern begeleider groep 4 t/m 8
Juf Susan, leerkracht groep 1-2
Jolanda van Duinkerken, locatiedirecteur
Juf Sharon, leerkracht groep 5
Juf Georgette, leerkracht groep 4
Juf Jessica, leerkracht groep 1-2
Juf Margitte, leerkracht groep 1-2
Juf Thonny, RT leerkracht

Niet op de foto:
Juf Anneke, leerkracht groep 2-3
Juf Tifène, leerkracht gr. 3 en 5
Juf Anita, leerkrachtondersteuner
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Startviering schooljaar 2015-2016  
Datum : zondag 23 augustus 2015 
Tijd : 10:00u 
Locatie: Open Haven aan het Kerkplein 
 
 
Draag jij dit jaar ook weer je steentje bij om er een mooi en  gezellig jaar van te maken? 
 
We nodigen jou en je ouder(s) uit voor de startviering  van het nieuwe schooljaar. Tijdens de viering 
wordt het verhaal van “De Wondersteen” verteld. Het wordt een prachtige viering waarin je kunt horen, 
zien en voelen dat het samen veel fijner is. 
 
Na de viering is er op school koffie, thee, limonade en lekkers. Daar zijn veel kinderen, juffen, 
meesters en ouders die elkaar een tijd lang niet gezien hebben. Het is fijn om elkaar na de vakantie 
weer te ontmoeten en het wordt vast weer een vrolijk weerzien vol met verhalen.  
De inloop eindigt om 12.30 uur. 
 
 
Werkgroep gezinsvieringen 
	  

Startviering schooljaar 2015 - 2016

ICB Kaleidoscoop            
   
Gedempte Gracht 25          
Tel.: 036-5234593              
Info@icbkaleidoscoop.nl 
www.icbkaleidoscoop.nl Schoolgids 2019 - 2020
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