Een steengoede basis voor een sprong naar de toekomst!

De Veldkei-gids
Schooljaar 2022-2023

Voorwoord
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Dit is de informatiegids van Kindcentrum De Veldkei. Deze Veldkeigids is een
aanvulling op de Plateaugids. Met deze gids willen wij u informeren over de
werkwijze van onze school en ons kindcentrum. De plateaugids kunt u vinden op de
website.
Wij hopen dat u onze Veldkeigids met plezier zult lezen. Wij zijn erg trots op ons
kindcentrum en hebben dan ook met veel plezier onder woorden gebracht hoe we
de opvang en zorg van de kinderen en het geven van kwalitatief goed onderwijs
waar willen maken. In deze Veldkeigids staat wat u van ons mag verwachten en
waar u ons ook op aan kunt spreken.
De MR (oudergeleding en personeelsgeleding) stemmen jaarlijks in met onze
Veldkeigids. Na vaststelling door de directeur bestuurder wordt de informatiegids op
onze website gepubliceerd.
Aan ouder(s)/verzorger(s) van nieuwe leerlingen wordt tevens een papieren versie
uitgereikt.
Uiteraard kunt u altijd contact opnemen met de directeur van ons kindcentrum voor
een gesprek en rondleiding.
Met vriendelijke groet,
Namens het team en medezeggenschapsraad van Kindcentrum De Veldkei,
Martie van de Nieuwegiessen
(directeur)
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2. Visie en missie
Onze missie willen we graag kort en krachtig weergeven. De visie van onze school
splitsen we daarentegen uit in: visie op ontwikkeling en leren, visie op onderwijs,
visie op opbrengsten van onderwijs, visie op schoolklimaat en de visie op
maatschappelijke positionering.

Missie
Samen ontdekken, spelen en leren. Hierin staan de kinderen centraal; ieder kind is
nieuwsgierig, wil leren en zich ontwikkelen.
Wij bieden, samen met de kinderopvang en peuteropvang, een positief pedagogisch
klimaat en een rustige omgeving voor de kinderen. Wij werken aan een
ononderbroken ontwikkelingslijn van 0 tot 13 jaar. Steeds in de zone van de naaste
ontwikkeling, steeds weer nieuwe dingen ontdekken. Wij gaan uit van de
basisbehoeften van kinderen: relatie, autonomie en competentie. Dit vanuit onze
kernwaarden vanuit PBS: veiligheid, verantwoordelijkheid en respect.
Visie
Ons (onderwijs)aanbod is eigentijds, betekenisvol en ontwikkelingsgericht. Wij
houden rekening met verschillen tussen kinderen (differentiatie). We bereiden ze
voor op de toekomst door kennisoverdracht, aanbod 21e-eeuwse vaardigheden en
door een aanbod voor brede talentontwikkeling (BTO) aan te bieden.
Wij willen een goede samenwerking bewerkstelligen vanuit
wederzijds respect met de ouder(s)/verzorger(s). Dit vanuit
de driehoek: kind, ouder(s)/verzorger(s) en kindcentrum.
De rol van de pedagogisch medewerker of leerkracht is
coachend, begeleidend en stimulerend. Kennisoverdracht
wordt gegeven door middel van expliciete directe instructie
(EDI-model).
Visie op ontwikkeling en leren
Dit houdt in dat:
• We door het volgen en analyseren van de ontwikkeling van alle kinderen ons
pedagogisch en didactisch handelen vormgeven.
• We zorgen voor een rijk (leer)aanbod.
• We werken met dag-, week- en keuzetaken.
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Visie op onderwijs
Kinderen willen graag ontdekken, zitten vol vragen over uiteenlopende onderwerpen
en ontwikkelen zich iedere dag.
Onze leerkrachten begeleiden de kinderen bij hun zoektocht naar antwoorden.
Daarbij maken kinderen zich vele vaardigheden eigen waardoor ze stap voor stap
bestaande talenten uitbreiden en nieuwe uitdagingen aangaan.
Dat betekent dat:
• We voortdurend werken aan de verbetering van onze professionaliteit.
• We ons aanbod afstemmen op de talenten en mogelijkheden van kinderen.
• We hen voorbereiden op het vervolgonderwijs, de samenleving en de
toekomst.
• Opvoeden is de primaire taak van de ouder(s)/verzorger(s), de school werkt
als partner mee in de opvoeding.
Visie op opbrengsten van het onderwijs
Kinderen gaan naar school om onderwijs te krijgen. Dat is de belangrijkste taak die
een school heeft. Maar onderwijs is meer dan alleen het behalen van goede
(eind)resultaten. Het betekent ook kinderen helpen en begeleiden om zelfstandig,
zelfbewust en weerbaar te worden.
Dat houdt in dat:
• We hoge verwachtingen hebben van de kinderen.
• We hen passend onderwijs bieden en passende begeleiding.
• We zorgen dat er cognitieve (eind)resultaten worden behaald die tenminste in
overeenstemming zijn met de gestelde normen.
Visie op schoolklimaat
Leren en ontwikkelen lukt beter binnen een veilig, stimulerend en ambitieus
schoolklimaat. Duidelijke regels, voorspelbaar gedrag en nakomen van afspraken
dragen hieraan bij. Daarom gebruiken we de methodiek Positive Behavior Support
(PBS). Hiermee willen we in ons kindcentrum een klimaat scheppen waarin ieder
kind zich veilig en geborgen voelt. Maar een kind moet ook weerbaar zijn en zich
geaccepteerd weten met zijn eigen verschijning, capaciteiten en beperkingen. Alleen
dan komt het toe aan het breed ontwikkelen van zijn talenten.
Dat houdt in dat:
• We een veilige, respectvolle en betrokken omgeving realiseren voor
leerlingen, leerkrachten en leidsters.
• We een positief, ambitieus en stimulerend klimaat kennen.
• We PBS inzetten voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar.
• We het programma Rots en Water gebruiken om kinderen weerbaar te
maken.
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Visie op maatschappelijke positionering
De samenleving verandert snel. Dat heeft consequenties voor de maatschappelijke
positionering van scholen. Omdat Kindcentrum De Veldkei een belangrijke rol in de
wijk wil spelen en daarbij tegemoet wil komen aan de ontwikkelingen in de
maatschappij, is besloten om een kindcentrum te vormen. Een voorziening waar
kinderen van 0 tot 13 jaar gedurende de dag komen om te ontmoeten, te spelen, te
leren en zich te ontwikkelen. Kindcentrum De Veldkei zorgt voor een totaalpakket
op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling.
Dat houdt in dat:
• We als school, peuteropvang, kinderdagverblijf en voor- en naschoolse
opvang samenwerken.
• We één pedagogisch plan nastreven.
• We opvang bieden van 7.00 tot 19.00 uur
Ontwikkelpunten voor 2022-2023
Onze kinderen leren elke dag, maar ook onze basisschool is volop in ontwikkeling.
Voor schooljaar 2019-2020 hebben we een aantal ontwikkelpunten afgesproken.
Alle ontwikkelpunten staan ook beschreven in ons schooljaarplan 2019-2020.
Hieronder een korte opsomming:
• Vervolg borgen EDI-model. Alle leerkrachten gebruiken deze wijze van
instructie geven.
• Instructie en verwerking voor kinderen op drie niveaus aanbieden om nog
beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van elk kind (differentiatie).
• Invoeren leerlingvolgsysteem Inzichtelijk voor groep 1-2.
• Doorgaande lijn begrijpend luisteren/lezen.
• Invoeren methode Klinkers, blokschrift groep 3 t/m 8
• Scholing rekendidactiek Met Sprongen Vooruit voor de collega’s van de
onderbouw.
• Doorgaande lijn afspraken reken- en spellingsafspraken
• Onderzoeken nieuwe methode voor begrijpend lezen, spelling en zaakvakken
• Onderzoeken portfolio-rapporten voor leerlingen.
• Scholing Engels voor aantal leerkrachten.

3. Zorg voor onze kinderen
Bij het bieden van onderwijs en ondersteuning aan uw kind, zullen we zoveel
mogelijk in samenwerking met u nagaan wat de hulpvragen en de onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften van uw kind zijn en na overleg met u de benodigde
ondersteuning bieden. Onze intern begeleider is verantwoordelijk voor kinderen met
extra ondersteuningsbehoeften.
Indien u zich als ouder/verzorger zorgen maakt over het welbevinden van uw kind
of over zijn of haar leerprestaties, dan vragen wij u dit kenbaar te maken bij de
leerkracht. Als de leerkracht en de ouder(s)/verzorger(s) er samen niet uitkomen
dan wordt de intern begeleider of de directeur erbij betrokken. Deze zal met u en de
leerkracht in gesprek gaan om de hulpvraag vast te stellen. Om de hulpvraag te
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kunnen beantwoorden zal de intern begeleider zo nodig en/of zo mogelijk (externe)
expertise inschakelen of u daarnaar doorverwijzen.
Uiteraard staat het u vrij om buiten de school om, zelf hulp in te schakelen voor uw
kind. Voor alle deskundigen geldt dat zij adviezen kunnen geven aan de school over
de begeleiding van het kind. Het schoolzorgteam bepaalt vervolgens of de
noodzakelijke en/of gewenste ondersteuning door en op school kan worden
geboden. Indien er sprake is van behandeling door een externe deskundige, dan
verzoeken wij u om deze behandeling buiten schooltijd te laten plaatsvinden.
Uitsluitend wanneer het schoolzorgteam binnen de school behandeling vereist acht,
wordt dit tijdens schooltijd toegestaan.
In de Plateaugids staat meer informatie over passend onderwijs en onderwijs aan
hoogbegaafde kinderen.

4. Organisatie van ons onderwijs
Op Kindcentrum De Veldkei starten we dit schooljaar met tien groepen.
Vanaf het begin wordt al heel gericht gewerkt aan de lees- en rekenvaardigheden.
Deze vaardigheden kunnen de kinderen zich ook door het spel eigen maken,
vandaar dat we daar ook veel aandacht aan besteden. In het kader van het
nauwgezet volgen van de leerlingen en hun vorderingen hebben we gekozen voor
het programma Inzichtelijk. In dit programma wordt de ontwikkeling van het jonge
kind gevolgd op vier belangrijke leerlijnen: taal-lezen, rekenen, motoriek en sociale
vaardigheden. Per periode wordt bijgehouden hoe het kind zich ontwikkelt en de
leerkracht kan aan de hand van die ontwikkeling precies bepalen welk materiaal er
ingezet kan worden om het kind vooruit te helpen. Doordat we het kind zo intensief
volgen kunnen we ook zien of een kind de overstap van groep 1 naar groep 2 al kan
maken. In sommige gevallen is een jaar kleuterverlenging wenselijk. Dit natuurlijk
in nauw overleg tussen leerkracht, interne begeleider, directie en natuurlijk u als
ouder(s)/verzorger(s). In ieder geval kunnen we door Inzichtelijk precies laten zien
waar uw kind zich in de ontwikkeling bevindt en hoe dat zich verhoudt met wat op
die leeftijd gewenst is. Belangrijk bij dit programma is de reken- en taalontwikkeling
van de kinderen.
In groep 3 tot en met 8 werken we met passende methodes en leren we de
kinderen steeds nieuwe vaardigheden aan. Om te kijken of de aangeleerde
vaardigheden worden beheerst, gebruiken we methode gebonden toetsen, de CITOtoetsen en observeren we de kinderen om te zien of ze zich goed ontwikkelen.
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Binnen het onderwijs op Kindcentrum De Veldkei neemt ICT een belangrijke rol in.
Dit is beschreven in ons ICTbeleidsplan. Steeds meer
onderdelen worden ingeoefend en
getoetst op computers. Bij de
vakken aardrijkskunde,
geschiedenis en kennis der natuur
worden de kinderen uitgedaagd
om zelf op zoek te gaan naar
informatie via de computer. Door
middel van onze digiborden en de
software bij de methodes wordt
veel beeldmateriaal aangeboden.
De Veldkei is een vrij traditionele basisschool, waarbinnen de focus ligt op de
belangrijke basisvakken, onderwijskundige ontwikkelingen en vernieuwingen. Om
recht te doen aan de verschillen tussen leerlingen verdelen we de groep in drie
instructiegroepen.
In de eerste groep zitten leerlingen die snel leren, vlot instructie begrijpen en goed
zelfstandig kunnen werken. Zij krijgen om hun motivatie hoog te houden ook
regelmatig verdiepingsopdrachten. Ze moeten als het ware leren leren.
De tweede groep is de groep die onze methodes volgt. Dit betekent een uitleg door
de leerkracht om daarna zelfstandig aan het werk te kunnen. Ook bij deze groep is
er ruimte voor verdieping en uitdaging
De derde groep tenslotte is de groep die (soms) moeite heeft met de leerstof of op
een andere manier leert. Deze kinderen krijgen individueel of in kleine groepjes
extra uitleg, toegespitst op de manier waarop zij leren.
Bovengenoemde werkwijze passen we toe bij de vakken rekenen, taal en
technisch/begrijpend lezen. Voor deze vakken maken we twee keer per schooljaar
een groepsplan. Er worden ook twee tussenevaluaties gedaan. In de groepsplannen
verdelen we de kinderen over de drie niveaugroepen en stellen we per groep een
doel. Dit doel is soms ook individueel als dat gewenst is. Eens per tien weken wordt
het groepsplan door de leerkracht geëvalueerd en besproken met de intern
begeleider. Daarna wordt voor de komende tien weken het nieuwe groepsplan
opgesteld.
Leerkrachten hebben binnen ons systeem een aantal rollen. De leerkracht is niet
meer alleen de persoon die de kennis overdraagt, maar ook de presentator, de
pedagoog en de coach. Door goed gebruik te maken van deze verschillende rollen is
de leerkracht in staat de rust en orde te handhaven en ieder kind die veilige
omgeving te bieden waarin leren optimaal is.
Alle kinderen hebben talenten. Om die te ontwikkelen hebben we voor kindcentrum
De Veldkei het plan Brede Talentontwikkeling opgesteld. Middels dit plan laten we
kinderen kennis maken met Natuur, Techniek & wetenschap; Multimedia & ICTvaardigheden; Dans, drama & muziek; Cultuur, erfgoed & educatie; Beeldende
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vroming. Dat gebeurt onder schooltijd via workshops van 5 x 3 tot 4 weken. De
workshops worden gegeven door leerkrachten, gastdocenten en vrijwilligers.

Burgerschap is een vak dat de laatste jaren steeds meer is ontwikkeld. Het heeft als
doel kinderen kennis te laten maken met zaken die in de maatschappij spelen.
Geloof, politiek en sociale vorming zijn hiervan onderdelen. Ons aanbod van Positive
Behaviour Support (PBS) en Rots en Water bieden mooie handvatten om de
kinderen voor te bereiden een goede plek in de maatschappij in te nemen. Veel
vanuit burgerschap vindt u ook terug in ons dagelijks onderwijsaanbod en komt
projectmatig gedurende het schooljaar aan de orde. Daarover leest u meer in het
volgende hoofdstuk.
Daarnaast kunnen ouders/verzorgers kiezen voor vormingsonderwijs zoals
humanistische vorming en godsdienst. Deze lessen worden gegeven door daarvoor
bevoegde docenten, aan leerlingen van groep 6 en 7 die hiervoor zijn aangemeld.

5. PBS en Rots en Water
PBS betekent: Positive Behaviour Support. Omdat dit Engelse begrippen zijn,
hebben we het voor onze school vertaald in: Positief Bezig op School.
Het motto van PBS is: ‘Gedrag kun je leren’ met als doel het creëren van een
positief schoolklimaat, waar kinderen, ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten zich
veilig, geaccepteerd en gewenst voelen.
Net als rekenen, taal en lezen is ook gewenst gedrag aan te leren. Dat doen we op
kindcentrum De Veldkei op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door de regel van
de week. In een kring wordt deze regel in alle groepen besproken en uitgelegd. We
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benoemen het gedrag dat we van elkaar verwachten en vertellen de kinderen
waarom we dit willen. Bij de kleuters gebeurt dat spelenderwijs, bijvoorbeeld door
een toneelstukje. Maar in de midden- en bovenbouw gebruiken we daar ook
filmpjes, verhalen en gesprekken voor.
Alle regels van de week hebben te maken met onze drie kernwaarden:
veiligheid, verantwoordelijkheid en respect.
Om deze kernwaarden levend en zichtbaar te maken,
hebben we drie mascottes ontworpen. Een geel, blauw en
groen poppetje.
Geel staat voor verantwoordelijkheid, blauw voor respect
en groen voor veiligheid. Deze mascottes vind je in
verschillende maten op allerlei plekken in de school terug.
Op die manier maken we PBS voor iedereen ook visueel.
Als aanvulling op PBS werken we ook met het programma Rots en Water. Dit
programma wordt preventief ingezet om de groepsdynamiek te versterken. Binnen
het programma doet een groep verschillende oefeningen die gebaseerd zijn op het
samenwerken of die een kind leren voor zichzelf op te komen, sociaal naar anderen
te zijn of duidelijk te maken wat de grenzen zijn. We besteden er van groep 1 t/m
groep 8 aandacht aan volgens een vast programma.
Beide programma’s helpen goed om pesten of pestgedrag te voorkomen. Maar het
blijft mogelijk dat het kind het gevoel heeft gepest te worden. Alleen dat gevoel is
voor ons voldoende om actie te ondernemen. Hierbij spreken we niet alleen de
pester en de gepeste aan, maar ook de groep er omheen. In ons gedragsprotocol
leest u meer over gedrag en pesten.
Het kan voorkomen dat een kind, ondanks de inzet van PBS en Rots en Water,
grensoverschrijdend gedrag laat zien. Dit kan verbaal (zonder respect voor de
leerkracht of medeleerling) of non-verbaal (bijvoorbeeld duwen of slaan) zijn. In dit
geval gaan we samen met de ouder(s)/verzorger(s) een gesprek aan. We noemen
dit een zogenaamd driehoek-gesprek (ouder/verzorger-kind- school) met hoor- en
wederhoor. Het kan immers voorkomen dat de beleving van een situatie
verschillend is. In dat geval is het van belang om de beleving naar elkaar uit te
spreken.
Laat een kind toch drie keer grensoverschrijdend gedrag zien, dan wordt de leerling
voor één les in een lagere groep geplaatst. Als dit het geval is brengen wij u altijd
op de hoogte.
Uiteraard proberen we deze situatie zoveel mogelijk te voorkomen.

6. Vakken en methodes
In dit hoofdstuk beschrijven we de methodes die we op school gebruiken.
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Rekenen en wiskunde
In ons kleuterprogramma Inzichtelijk worden uitgebreid de fases beschreven die
verband houden met de ontwikkeling van de rekenvaardigheden van de kinderen.
Bij iedere fase horen ontwikkelingsmaterialen die we daarvoor inzetten.
Voor de groepen 3 t/m 7 gebruiken we de nieuwste versie van de methode
‘Pluspunt 4’. Na een gezamenlijke instructie verwerken de kinderen de aangeboden
oefenstof op verschillende niveaus.
Wij bieden veel nieuwe dingen aan door een zogenaamd rekengesprek te voeren. Je
kunt opgaves op verschillende manieren uitrekenen:
* Op welke wijze heb je de som uitgerekend?
* Waarom heb je deze manier gekozen?
* Kun je het ook nog op andere manieren uitrekenen?
Op deze wijze leren de kinderen goede rekenstrategieën.
Voor de verwerking maken we gebruik van Chromebooks in de groepen 5 tot en
met 8. Groep 3 en 4 verwerkt de oefenstof in een werkboek, maar zal ook gaan
oefenen op een Chromebook.
Taal en lezen
We vinden taal in al haar facetten de basis waarmee ieder kind zich verder kan
ontwikkelen. Daarom bekijken we taal niet alleen als het omgaan met de regels van
de taal, maar benadrukken we ook het communiceren, het verwerven van
informatie, het verbeelden en fantaseren, het vormgeven met taal en het creatieve
taalgebruik.
In de groepen 1 en 2 werken we ontwikkelingsgericht en als leidraad gebruiken we
Inzichtelijk, waarin gewerkt wordt aan de taal- en leesvoorwaarden. Veel aandacht
is er in de hoeken voor ontluikende geletterdheid en gecijferdheid.
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In groep 3 werken we met de methode ‘Lijn 3’. Binnen deze methode zijn ook de
oefeningen in taalontwikkeling geïntegreerd. In groep 4 t/m 8 is gekozen voor de
nieuwste versie van de methode ‘Taal Actief’ en ‘Karakter’ voor technisch lezen.
Deze methodes passen bij de
visie van de school, de
leerlingenpopulatie en biedt
differentiatie op drie niveaus.
Begrijpend lezen zien we als
allerbelangrijkste sleutel tot
kennisverwerving. Hier besteden
we op onze school dan ook veel
aandacht aan. In de onderbouw
doen we dit o.a. door begrijpend
luisteren. In de midden- en
bovenbouw gebruiken we
hiervoor de methode
‘Nieuwsbegrip XL’, leesteksten
van Wiebren de Jong, speciale
stripboeken, Kinnheim en een diversiteit andere teksten. Vanuit begrijpend lezen
maken we een connectie met de zaakvakken omdat lezen met begrip ook tijdens
deze vakken centraal staat.
Schrijven
Er wordt, ook bij ons op school, veel gebruik gemaakt van digitale hulpmiddelen.
Echter het schrijven op papier heeft naast het verbeteren van de motoriek ook een
belangrijke functie bij het leren lezen en het onthouden van informatie. Dus blijven
we het belangrijk vinden voor de ontwikkeling van de kinderen dat zij een goed
handschrift ontwikkelen. Wij gebruiken de methode ‘Klinkers’. We bieden van groep
1 t/m 8 het blokschrift aan.
Geschiedenis, Aardrijkskunde, Natuur & techniek
We werken met de methode Naut Meander Brandaan. Met deze methode ontdekken
kinderen de samenhang tussen aardrijkkunde, geschiedenis, natuur en techniek.
Hierdoor krijgt wereldoriëntatie betekenis. Zo geven we de kinderen kennis, 21stevaardigheden en leerplezier waarop ze door kunnen bouwen. In alle groepen wordt
ter aanvulling gebruik gemaakt van de uitzendingen van de schooltelevisie. De
groepen 1 en 2 volgen ‘Koekeloere’. Groep 3 en 4 kijken naar ‘Huisje Boompje
Beestje’ groep 5 en 6 volgen ‘Nieuws uit de Natuur’ en groep 7 en 8 ‘School-tvweekjournaal’.

Schoolgids 2022-2023 Kindcentrum De Veldkei

12

Sociale competenties
We vinden het belangrijk dat we naast de ontwikkeling van kennis en intelligentie
ook aandacht besteden aan de sociale ontwikkeling van de kinderen. Dat heeft u al
uitgebreid in onze visie kunnen lezen. Sinds vijf jaar hebben we de uitgangspunten
van PBS als leidraad voor het ontwikkelen van regels, de aanpak rond het gedrag
van leerlingen en het ontwikkelen van de sociale competenties. We gebruiken
facetten van ‘Rots en Water’ als extra ondersteuning.
We volgen de sociale competenties door de sociale competentie lijst (SCOL) in te
vullen.
Gymnastiek
Onze groepen 5 t/m 8 hebben 120 minuten gymnastiekles per week. Twee keer per
week een uur gymnastiekles van een vakleerkracht, in de zaal van de sporthal in
Peelo. Daarnaast wordt er volop gespeeld tijdens de twee pauzemomenten, zowel
op het grote speelplein als het buitenterrein. De taak van de vakleerkracht is om
kinderen enthousiast te maken voor de buitenschoolse sportactiviteiten zoals
voetbal en basketbal. De groepen 3 en 4 krijgen één keer per week een uur gym
van de vakleerkracht in de sporthal. De kleutergroepen krijgen één keer per week
40 minuten les van deze vakleerkracht. Zij krijgen de gymles in het speellokaal.

Creatieve ontwikkeling
Naast ons plan Brede Talentontwikkeling geven de leerkrachten een aanbod voor de
creatieve vakken. Een echte methode gebruiken we niet. Wel proberen we alle
technieken en materialen te gebruiken en aan alle musische vakken voldoende
aandacht te besteden.
In schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met een driejarig traject muziekimpuls:
Meer!Muziek. We doen dit in samenwerking met het ICO/kunstencentrum in Assen.
Een mooie manier om de creatieve ontwikkeling te stimuleren is ‘De Veldkeishow’.
Eens per schooljaar is een groep verantwoordelijk voor een optreden van ongeveer
een half uur. Zij voeren een show op voor de andere groepen en voor hun
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ouder(s)/verzorger(s) en familie. Het gaat hier niet om het geven van een perfecte
show. De kinderen leren zichzelf te presenteren op het podium.
Verkeer
Kindcentrum De Veldkei heeft in juni 2019 het Drents Verkeersveiligheidslabel in
ontvangst mogen nemen. Het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL) is een
kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven
in hun schoolbeleid. Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen op scholen, de
ouderparticipatie en een verkeersveilige omgeving. Om het label te verdienen,
hebben we voldaan aan een aantal criteria:
1. Op onze school wordt gewerkt met een actuele verkeersmethode, zodat de
doorgaande lijn in de leerstof gewaarborgd is.
2. In elke groep worden praktische oefeningen gedaan, zoals lopen op de stoep,
oversteken en fietsvaardigheidsoefeningen. Ook wordt er elk jaar in elke groep een
extra praktijkproject uitgevoerd.
3. Er is sprake van betrokkenheid van de ouders bij het verkeersonderwijs. Twee
ouders vormen samen met de directeur de verkeerswerkgroep.
4. De schoolomgeving is verkeersveilig.
5. Verkeerseducatie is opgenomen in ons schoolplan.
6. De school heeft een
activiteitenjaarplan waarin de praktische
oefeningen en projecten zijn opgenomen.
Onze school heeft geen aparte
verkeersmethode, maar maakt gebruik
van het aanbod van VVN (Veilig Verkeer
Nederland). VVN levert lesbrieven aan,
waarmee kinderen leren hoe ze zich in
het verkeer dienen te gedragen.
Daarnaast gebruiken we ‘Stap Vooruit’,
‘Op Voeten En Fietsen’ en de ‘Jeugd
Verkeerskrant’. In groep 8 doen de
leerlingen mee aan het theoretisch en
praktisch verkeersexamen. Wij doen ook mee aan de diverse verkeersprojecten
(bijvoorbeeld eens per twee jaar ANWB-Streetwise) en beschikken over een
parcours met verkeersborden om praktische verkeersituaties te oefenen.
Engels
De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen één keer per week Engelse les van hun eigen
leerkracht leerkracht. Dit schooljaar krijgt het team weer inspiratielessen van Tim
Unsworth, docent Engels. Daarnaast kunnen de leerkrachten van groep 7 en 8
gebruik maken van de methode ‘Groove Me’. Deze methode is speciaal ontwikkeld
voor het digibord. Het leert de kinderen nieuwe woorden en grammatica aan de
hand van moderne Engelse liedjes. Er gaat dit schooljaar geïnvesteerd worden in
Engelse boeken voor in onze bibliotheek.
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Burgerschap
Hoe gedraag je je als goed burger. Heel veel van de competenties die je dan nodig
hebt leren we via PBS de kinderen aan. Daarnaast zijn er in iedere groep projecten
waarin het dagelijkse leven aan de orde komt. Wie wonen er in de wijk, in de
provincie en het land? Hoe zit het met de politiek, wat voor godsdiensten zijn er?
Alles op het niveau van het kind. We gaan dit jaar onderzoeken of er een geschikte
methode is voor burgerschap.

7. Contact met de ouder(s)/verzorger(s)
In onze visie zijn ouder(s)/verzorger(s) en school samen verantwoordelijk voor de
begeleiding van leerlingen. Samenwerken aan verbetering is dan ook een doel.
Daarom stellen we contact met ouder(s)/verzorger(s) zeer op prijs.
Ons advies en verzoek: Blijf niet met vragen, opmerkingen of problemen rondlopen.
Maak een afspraak met de leerkracht en daarna indien nodig met de interne
begeleider of de directie.
Niet alleen kinderen, maar ook ouder(s)/verzorger(s) moeten zich welkom, prettig
en gehoord voelen op ons kindcentrum.
Wij kennen de volgende contactmomenten:
Kennismakingsgesprek
Vanaf schooljaar 2017-2018 hebben we kennismakingsgesprekken ingevoerd. Dit
betekent dat de ouder(s)/verzorger(s) en de leerkracht nader kunnen kennismaken.
U kunt tijdens het kennismakingsgesprek informatie geven over de interesse en de
gewoontes van uw kind.
De informatieavond aan het begin van het schooljaar
Tijdens deze avond krijgt u van de leerkracht te horen wat er in het schooljaar gaat
gebeuren en wat belangrijk en bijzonder is voor de groep van uw kind.
De 10-minutengesprekken
Naar aanleiding van de vorderingen van uw kind en de rapporten krijgt u de
gelegenheid 10-minuten met de leerkracht te spreken. Meestal is dat ruim
voldoende, maar als u langer wilt praten of de leerkracht vindt dat gewenst dan zijn
aparte gesprekken mogelijk. De 10-minuten gesprekken vinden twee keer per
schooljaar plaats.
De adviesgesprekken voortgezet onderwijs
Tijdens het gesprek eind groep 7 en oktober/november groep 8, krijgen de
ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen in groep 8 al een beeld van de richting
waarin wij gaan adviseren. In januari, voorafgaand aan de voorlichtingsavonden,
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ontvangen ze een voorlopig advies en in maart wordt in een persoonlijk gesprek het
definitieve advies besproken. Zowel het voorlopige als het definitieve advies
baseren we op de toets resultaten van groep 6, 7 en 8 en onze eigen bevindingen
vanuit onze ervaring met de kinderen. Bij dit advies worden ook de leerkrachten
van groep 7, de intern begeleidster en de directie betrokken. Vanuit het voortgezet
onderwijs worden ook eisen aan de resultaten gesteld. Met dit advies kunt u uw
kind bij een school voor voortgezet onderwijs aanmelden.
De Centrale eindtoets IEP wordt in april afgenomen. Deze resultaten worden dus
niet bij het advies en de aanmelding betrokken. Heroverweging schooladvies is
mogelijk mits de resultaten van de eindtoets hier aanleiding toe geven.
Gesprekken naar aanleiding van de resultaten
Als we bij uw kind een achterstand constateren en we willen daar de hulp van
derden bij, of een apart handelingsplan, dan nodigen we u uit voor een gesprek.
Over het algemeen worden deze gesprekken door de intern begeleider gehouden.
Gesprekken naar aanleiding van het gedrag
Mocht het gedrag van uw kind daar aanleiding toe geven dan nodigt de leerkracht u
uit voor een gesprek. Indien nodig volgt er nog een gesprek met de interne
begeleider of de directeur erbij.
Gesprekken naar aanleiding van een vraag van de ouder(s)/verzorger(s)
Zowel school als ouders hebben hun verantwoordelijkheden bij de begeleiding van
een kind. Het kan dus heel goed voorkomen dat ook u vragen heeft. Daarvoor kunt
u altijd een afspraak maken. In principe altijd eerst met de leerkracht. Soms is het
handig om het gesprek samen met de intern begeleider te voeren. Gaat uw vraag
over algemene schoolzaken, dan kunt u een afspraak met de directeur maken.
Oudercommissie & medezeggenschapsraad
Tijdens het schooljaar moeten er plannen worden gemaakt, doelen gesteld,
beslissingen genomen. Niet alleen door de directeur en het team, maar ook door de
directeur bestuurder van Plateau Integrale Kindcentra Assen. Alle plannen,
veranderingen en beslissingen die betrekking hebben op het kindcentrum worden
besproken met de medezeggenschapsraad (MR) en oudercommissie (OC).
De OC is een officieel orgaan vanuit de kinderopvang en wordt gevormd door drie
ouder(s)/verzorger(s) en twee pedagogisch medewerkers .
De medezeggenschapsraad is een officieel orgaan en wordt gevormd door drie
ouder(s)/verzorger(s) en twee leerkrachten.
Het is de bedoeling dat we dit schooljaar toegroeien naar een KC-raad waarin zowel
MR als OC zitting hebben. Ze gaan zo’n 6 keer per jaar samen vergaderen, waarbij
de directeur op uitnodiging aanwezig kan zijn.
De vergaderingen zijn openbaar en voor alle ouders toegankelijk. Meer informatie
over de vergaderdata en de actuele bezetting van de MR vindt u in onze
informatiebrochure of op de website.
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De ouderraad (OR)
Bij het organiseren van een schooljaar is veel ondersteuning nodig. We zijn dan ook
heel blij met de ouders van de ouderraad. De OR bestaat uit een aantal ouders en
een leerkracht en vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De ouderraad fungeert als
paraplu voor de diverse werkgroepen die in de school actief zijn en coördineert de
activiteiten. Voor elke activiteit in het jaar is een werkgroep die zorgt dat het ook
echt een hoogtepunt voor de kinderen wordt.
Vrienden van De Veldkei
De vrijwillige ouderbijdragen voor de activiteiten en de schoolreis komen op een
aparte rekening van de Vrienden van De Veldkei. Van deze vrijwillige bijdrage
worden onder meer de schoolreizen en verschillende vieringen betaald. Elk jaar
vindt er een kascontrole plaats en wordt er verantwoording afgelegd over de
besteding van de ouderbijdragen. Voor meer informatie betreffende de vrijwillige
ouderbijdrage verwijzen we u naar de informatiegids voor ouders/verzorgers.
MijnSchool
Bijna alle informatie die we aan u verstrekken gaat digitaal. Wij gebruiken daarvoor
het programma MijnSchool. Op basis van uw e-mailadres krijgt u via een e-mail een
link toegestuurd die u kunt activeren. Zodra u dit heeft geactiveerd ontvangt u
automatisch alle mededelingen, uitnodigingen en nieuwsbrieven in uw mailbox.
Omdat er ook berichten uitgaan voor een aparte groep is het van belang dat u de
toegezonden link voor elk kind apart activeert.
Nieuwsbrief
Aan het einde van iedere maand verschijnt de nieuwsbrief van Kindcentrum De
Veldkei. Alle ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen van de school, de kinderopvang
en de peuteropvang krijgen de nieuwsbrief automatisch toegestuurd wanneer ze
zijn aangemeld bij MijnSchool. In de nieuwsbrief staan mededelingen van de
directeur, verslagen en reportages over activiteiten en gebeurtenissen op onze
school. Alle nieuwsbrieven kunt u ook terugvinden op onze website.
Onze website
U kunt onze site voor allerlei doeleinden gebruiken. U vindt er informatie over het
kinderdagverblijf, de peuteropvang, de buitenschoolse opvang en de school. Tevens
worden er nieuwsberichten en komende activiteiten weergegeven. Verder zijn onze
nieuwsbrieven daar te lezen en kunt u er formulieren downloaden.
Onze Facebookpagina
Onze school is actief op Facebook. Op onze pagina worden nieuwsberichten
geplaatst en evenementen aangekondigd.
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8. Afspraken en regels
Een kindcentrum kan niet zonder regels en afspraken. Die zijn er niet alleen voor de
leerlingen maar ook voor de leerkrachten en de ouder(s)/verzorger(s). Om er zeker
van te zijn dat deze regels en afspraken gelezen worden, krijgt u ze naast deze gids
als gedragsprotocol mee. Het pestprotocol dat de school hanteert maakt hiervan
onderdeel uit. De meer algemene regels staan in dit hoofdstuk.
Wij zien graag dat kinderen met hun verjaardag niet op zoetigheid trakteren.
Het is niet nodig om voor de leerkrachten iets aparts mee te brengen; wij willen
graag gewoon met de kinderen meedoen.
Elke morgen wordt er in elke groep een kleine pauze gehouden om een
‘tussendoortje’ te gebruiken, zoals vruchtensap, brood of fruit. Geen snoep of
frisdrank.
Zieke kinderen afmelden kan op de volgende manier: telefonisch tussen 08.00 en
08.30 bij onze administratrice. Graag voordat de lessen beginnen.
Vanaf 5 jaar zijn kinderen leerplichtig en is het in principe niet mogelijk om buiten
de schoolvakanties vrij te vragen. Als uw kind onder schooltijd bijvoorbeeld naar het
ziekenhuis moet, dient u hiervoor schriftelijk verlof aan te vragen. Een verlofbrief
kunt u vinden op de website of vragen bij de administratie of directie.
De fietsen horen tussen de rekken. Het stallen is op eigen risico. We verwachten
van iedereen die op de fiets komt, dat er op het schoolplein met de fiets aan de
hand wordt gelopen. Ook na schooltijd.
Voor schooltijd mag er i.v.m. de veiligheid niet gevoetbald worden op het plein.
We vinden het prima dat kinderen op rolschaatsen, skateboards, steppen of
skeelers naar school komen. Bij het betreden van het plein verwachten we i.v.m. de
veiligheid echter wel dat de rolschaatsen worden uitgedaan en skateboard, steppen
en skeelers bij de ingang worden neergezet.
Omdat er kinderen zijn die bang zijn voor honden, worden er geen honden het plein
toegestaan.
De kleutergroepen kennen op maandag en vrijdag een inloop van 10 minuten. Voor
hen gaat de deur om 8.20 uur open. In groep 3 geldt de inloop tot de eerste twee
schoolweken. We starten om exact 8.30 uur met alle lessen.
Mocht uw kind een ongeluk(je) krijgen op school, dan werken wij als volgt:
Mocht het niet ernstig zijn, dan behandelen wij het zelf, is het ernstiger, dan
handelen we als volgt:
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•
•
•

Ouder(s)/verzorger(s) worden gebeld met het verzoek om te komen.
Bent u niet thuis dan gaan wij met uw kind naar de arts of als het nodig is
naar het ziekenhuis.
Wij hebben vier bedrijfshulpverleners voor calamiteiten.

Regelmatig blijven jassen, gymschoenen, handschoenen etc. op school liggen.
De conciërge beheert de gevonden voorwerpen. Voor de zomervakantie gaat
gevonden kleding etc. naar het Leger Des Heils. Het is handig wanneer u de naam
van uw kind op bekers, tassen e.d. zet.
Op de afgeschermde omgeving van MijnSchool worden foto’s en verslagen van
activiteiten getoond.
De vakgroep lichamelijke opvoeding heeft in overleg met ons bestuur een aantal
afspraken gemaakt om de veiligheid rond de lessen bewegingsonderwijs te
bevorderen. Deze afspraken zijn ook besproken in de medezeggenschapsraad. Wij
nemen voor de groepen die van hun eigen leerkracht les krijgen ook deze regels
over.
Het gaat om de volgende regels:
• Passende sportkleding en zaalschoenen zijn tijdens de lessen
bewegingsonderwijs verplicht.
• Sieraden zoals horloges, kettinkjes, oorbellen/oorknopjes mogen tijdens de
lessen bewegingsonderwijs niet worden gedragen.
• Als uw kind niet mee kan of mag meedoen met de lessen bewegingsonderwijs
of onderdelen daarvan wilt u dan een briefje meegeven?
• De kinderen mogen alleen met toestemming van de (vak)leerkracht de
gymzaal binnengaan.
• De kinderen mogen niet zonder toestemming of opdracht van de
(vak)leerkracht in de berging komen.

Schoolgids 2022-2023 Kindcentrum De Veldkei

19

