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VOORWOORD
IKC Kameleon biedt goed onderwijs en goede kinderopvang op maat in een veilig IKCklimaat. De SCHOOLgids van IKC Kameleon geeft u informatie over het onderwijs dat we
bieden binnen ons IKC en hoe we dit in de dagelijkse praktijk vormgeven.
De SCHOOLgids kan u als ouder behulpzaam zijn bij het maken van een schoolkeus voor uw
kind. Met deze SCHOOLgids verantwoorden we ons ook naar alle ouders. U kunt ons
aanspreken als zaken niet zo verlopen als in de schoolgids wordt voorgesteld. Uw
opmerkingen kunnen voor team, oudercommissie en medezeggenschapsraad van belang zijn
voor de verdere onderwijskundige ontwikkeling. Naast de SCHOOLgids geven we jaarlijks
een informatiekalender uit. Hierin vindt u vooral praktische en actuele informatie. Samen
met de SCHOOLgids geeft het u een goed beeld van ons IKC. Veel informatie, vooral met
betrekking tot kengetallen, kunt u terugvinden op de website www.scholenopdekaart.nl . Op
deze website vindt u veelzijdige informatie over basisscholen en middelbare scholen en kunt
u scholen vergelijken. Of u op het punt staat om een goede en geschikte school te kiezen, of
als professional benieuwd bent hoe het staat met de kwaliteit van de scholen in de
omgeving, voor iedereen biedt deze site interessante informatie over onderwijs en
resultaten.
Met vriendelijke groeten, namens het voltallige IKC-team,
Roger Visser
Directeur IKC Kameleon
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1. IKC KAMELEON STELT ZICH AAN U VOOR
1.1 Ligging en geschiedenis
IKC Kameleon is centraal gelegen in Duiven West. Vanwege deze centrale ligging is het IKC
makkelijk te bereiken voor veel kinderen uit de (directe) omgeving. Op 1 augustus 1978
startten kleuterschool ’t Kwetternest en de Derde Bijzondere Basisschool een
samenwerking. In 1981 wordt de gemeente Duiven samen met Westervoort aangewezen als
groeikern. Voor Duiven heeft dit tot gevolg dat in de periode van 1987 tot 1994 ongeveer
4.200 woningen worden gebouwd, vooral in het gebied Duiven-West, Duiven-Zuid en
Lommerweide. Vanaf 1994 heeft Duiven geen groeikerntaak meer, waardoor vanaf die
datum jaarlijks slechts een honderdtal woningen wordt gebouwd.
Op 13 mei 1982 werd een nieuw schoolgebouw (incl. dislocatie) aan de Goudhaanstraat
geopend en werd de naam bs. Kameleon gebruikt. Bs. Kameleon was een samenvoeging van
de kleuter- en lagere school. Het groeiend aantal leerlingen zorgde ervoor dat er wederom
nieuwe en grotere huisvesting nodig was. In augustus 1986 opende bs. Kameleon haar
schooldeuren aan de Mondriaanstraat 15 te Duiven. In oktober 2017 werd IKC Kameleon
feestelijk geopend.
1.2 De huisvesting
In ons huidige gebouw bieden we op een integrale wijze basisonderwijs (voor de groepen 1
t/m 8) en diverse soorten kinderopvang aan onder 1 dak. Verder bevinden zich in ons
gebouw een personeelsruimte en werkruimtes van de directeur, de IB’ers, de administratief
medewerkster, de conciërge en het binnenspeellokaal voor de peuter- en kleutergroepen.
Aan de achterzijde ligt de speelplaats voor alle groepen. In het bijgebouw zijn nog twee
opvanggroepen (0-2 jaar en 0-4 jaar) gehuisvest.
1.3 De kinderen
Onder lestijd worden 15 groepslokalen gebruikt voor het bieden van onderwijs aan ongeveer
360 leerlingen. Daarnaast bieden we dagelijks kinderopvang aan ruim 100 kinderen in de
vorm van kinderdagverblijf (KDV), peutergroep (PGR), voorschoolse opvang (VSO) en
buitenschoolse opvang (BSO). De kinderen die van het onderwijs en de kinderopvang
gebruik maken zijn vooral afkomstig uit de directe omgeving maar ook uit aangrenzende
wijken.
1.4 Groepsindeling
Binnen IKC Kameleon werken we met kinderopvanggroepen (peuters en kinderdagverblijf)
en groepen 1 t/m 8. De 4 tot 6-jarigen zijn verspreid over 4 heterogene kleutergroepen.
Vanaf groep 3 zitten de kinderen in jaargroepen. Enkele jaargroepen hebben een
parallelgroep en anderen zijn gecombineerd.
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1.5 Het IKC-team
Binnen het IKC werken zo’n 45 personeelsleden. De dagelijkse leiding ligt bij het
managementteam, bestaande uit de directeur en drie bouwcoördinatoren. De organisatie
van de leerlingenzorg staat onder leiding van de IB’ers ; in de uitvoering worden ook op bijna
alle dagen 4 onderwijsassistenten ingezet. Een ICT-coördinator is medeontwikkelaar van het
beleid voor de inzet van ICT en stimuleert en ondersteunt bij de uitvoering. Het onderwijs
aan de groepen wordt verzorgd door 33 leerkrachten, full- en parttimers.
Op verschillende vakgebieden zijn vakdocenten werkzaam:
• Muziek wordt verzorgd door een vakdocent in de peutergroepen t/m groep 8.
• Bewegingsonderwijs wordt 2 x per week verzorgd door een vakdocent /studenten ROC
en/of het eigen teamlid in de groepen 3 t/m 8.
• Spaans wordt wekelijks aangeboden aan geselecteerde kinderen door een native
speaker/docent.
• Gespecialiseerde teamleden verzorgen het aanbod voor meer-en hoogbegaafde kinderen
en op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling (SEO).
Het onderwijsondersteunend personeel bestaat uit:
• Een administratief medewerkster
• Een conciërge
• Een repromedewerkster

1.6 Het bestuur
Stichting Innerwaard (www.innerwaard.nl ) is op 1 januari 2019 ontstaan door een fusie van
Stichting Confessioneel Onderwijs R’IJssel met Montessori Basisonderwijs Duiven e.o. De
Groene Ring. Innerwaard is een stichting voor primair onderwijs met 7 IKC’s en 1 basisschool
op 9 locaties in de gemeenten Duiven en Westervoort met ruim 2000 leerlingen en 200
personeelsleden. Alle IKC’s werken nauw samen met Zonnekinderen, onze partner voor
kinderopvang. Samen wordt vanuit 1 visie en 1 team onder leiding van de IKC-directeur een
doorgaande lijn voor kinderen van 0 t/m 12 of 2 t/m 12 jaar gerealiseerd. IKC Joannes vervult
daarbij een satellietfunctie voor de Bernadetteschool.
Innerwaard is een waarden gedreven organisatie met onder haar paraplu: katholiek,
interconfessioneel en algemeen bijzonder (basis)onderwijs.
De naam Innerwaard is ontstaan door associatie met uiterwaard (de natuurlijke omgeving
van onze IKC’s) en innerlijke waarden. De naam verwijst tevens naar een aantal In-woorden
die bij ons en onze koers passen: Integraal, Inclusief, Innovatief, Inhoudelijk, Inspirerend,
Integer.
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In ons beeldmerk staan zeven figuren met hoofd, hart
en handen in verbinding met elkaar.
Het getal zeven is symbolisch voor volledig.
De zeven kleuren van de regenboog, het hele palet is
aanwezig.
De zeven harten vormen in het midden een ster:
elk kind, elke medewerker als stralend middelpunt.
Vormgeving beeldmerk: Judith van Iersel
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2. CONCEPT (WAAR HET IKC VOOR STAAT)
2.1 De missie en visie van ons IKC
Onze missie
IKC Kameleon wil een prettige, veilige leer- en leefgemeenschap zijn waarbinnen ouders,
professionals, kinderen en andere betrokkenen samenwerken om kinderen optimaal te
begeleiden bij hun ontwikkeling tot sociale, zelfstandige en verantwoordelijke individuen.
Verankerd in een organisatie van rust, orde en regelmaat die gericht is op alle
ontwikkelingsfacetten van het kind.
Als kinderen op de leeftijd van 12 jaar IKC Kameleon verlaten, dan moeten zij kunnen
zeggen: ”Ik weet veel, ik kan veel, ik wil veel en ik durf veel”. Hierbij werken we op eigen
wijze de uitgangspunten van Gert Biesta uit als het gaat om missie en visie.

Onze visie
IKC Kameleon: wij bouwen samen aan jouw kleurrijke toekomst!

IKC Kameleon biedt goede kinderopvang en onderwijs en ‘past zich op maat aan’ als het gaat
om de bredere ontwikkelingsbehoeften van het individuele kind. Elk kind kan en mag vanuit
geborgenheid zichzelf ontwikkelen door spelen en leren in een rijke realistische
leeromgeving waarin je vooral jezelf mag zijn of ontdekken! Ons IKC is een rijke
leeromgeving, gevarieerd en gericht op betekenisvolle leersituaties.
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Hierbinnen begeleiden wij kinderen in hun bredere ontwikkeling van 0 tot 13 jaar. Niet
alleen cognitieve, maar ook sociale, creatieve en executieve vaardigheden van kinderen
krijgen aandacht. Het leerproces speelt een belangrijke rol. Door middel van reflectie op het
eigen handelen bevorderen en versterken wij een positief zelfbeeld bij kinderen. Een
uitdagende leeromgeving en de interactie tussen professionals en kinderen zien wij als een
van de belangrijkste voorwaarden om te komen tot deze leersituaties op ons IKC. Een helder
en effectief IKC-beleid en goed contact met kinderen en hun ouders zijn voor ons de basis
waarbinnen een kind kan opgroeien tot een evenwichtige, autonome en verantwoordelijke
persoonlijkheid.
Ons aanbod richt zich op “krachtig leren “. Sleutelwoorden zijn voor ons: begrijpen,
integreren en toepassen.
Hierbinnen maken wij onderscheid tussen twee manieren van leren:
Leren 1: richt zich op het aanleren van vaardigheden.
Leeractiviteiten die hierbij horen zijn: onthouden, begrijpen en toepassen.
Kenmerken van deze manier van leren zijn:
• Een gestructureerde leeromgeving.
• De doelstellingen liggen vast.
• Er is directe feedback van de professional.
• Er is waardering voor het kind (niveaubepaling).
• Er is sprake van een contextgericht leeraanbod.
Leren 2: richt zich op het toepassen van aangeleerde vaardigheden. (leren1)
Leeractiviteiten die hierbij horen zijn: het activeren van voorkennis en die koppelen aan
nieuwe betekenisvolle situaties.
Kenmerken van deze manier van leren zijn:
• De professional geeft richtlijnen en bereidt kinderen op opdrachten voor.
• De opdrachten zijn betekenisvol.
• De uitkomsten van het leren kunnen en mogen verschillen.
• Het leren roept nieuwe vragen op.
• De motivatie en het zelfvertrouwen zijn van belang.
• De kennis kan door het kind toegepast worden in andere situaties.
Wij
-

-

gaan uit van de mogelijkheden van de kinderen en zijn erop gericht de motivatie en
het zelfvertrouwen van kinderen te vergroten.
bieden elk kind de gelegenheid om in eigen tempo, op eigen wijze en in eigen
volgorde leerstof (in de vorm van een taak) te verwerken waarin een hoeveelheid
(deels door het kind zelf gekozen) leeractiviteiten over een bepaalde tijdsperiode
staan gepland.
dagen kinderen uit en bieden de gelegenheid zich te oefenen in het plannen,
organiseren, regisseren, reflecteren en het nemen van initiatieven.
bieden kinderen de gelegenheid met elkaar samen te werken. Dit bevordert de
socialiteit en groepsinteractie.
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-

-

bieden kinderen, waar nodig of gewenst, passende begeleiding en hulp van de
professional om zich nieuwe vaardigheden eigen te maken met het doel het werk te
kunnen volbrengen.
werken als team samen en gebruiken elkaars professionaliteit en betrokkenheid.
halen het beste uit de samenwerking met collega’s om zo samen het IKC-aanbod te
verbeteren en ons IKC te profileren.
werken doelmatig door een efficiënte inrichting van tijd, ruimte en middelen.
bezinnen en reflecteren op ons dagelijks denken en handelen
bieden ruimte aan andere inzichten en werkvormen om de kinderen in staat te
stellen het leren te volbrengen.

Vanuit bovenstaande visie hanteren we als IKC-team het zogenaamde “startdenken”:
Kinderen doen dagelijks een APPÈL op ons:
• Kijk mij eens.
• Zie je hoe handig, goedgebekt, rekenslim, nieuwsgierig of sociaal ik
ben?
• Zie je wat ik nodig heb?
• Luister je naar mij?
Kortom: ze willen gekend worden, van meet af aan, vanaf hun prilste
start, gewoon bij naam en toenaam. En er is er geen één gelijk. Dat
vraagt om ondersteuning op maat, een passend aanbod en afgewogen
ontwikkelarrangementen. We noemen dit het ‘startdenken’: goed
kijken en luisteren naar kinderen en dan samen zoeken naar een
passend aanbod en kijken of het werkt, telkens weer. Dat
ontwikkelproces hebben we het APPÈL genoemd.
Voor dit proces hebben we in toenemende mate elkaar nodig. Kinderen maken ons duidelijk,
dat we van elkaar afhankelijk zijn. We kunnen en hoeven het niet alleen te doen. Binnen ons
IKC werken kinderopvang en onderwijs samen.
De traditionele definitie gaat sterk uit van de probleemsituatie, het afwijken van het
‘normale’ ontwikkelingspatroon. Meer moderne opvattingen over ondersteuning nemen een
ander vertrekpunt. Daarin wordt uitgegaan van competenties van kinderen en deze worden
ontwikkeld. De beginkenmerken, ten aanzien van de ontwikkeling van kinderen, zijn leidend
voor een passend aanbod. In dat aanbod worden elementen van onderwijs en kinderopvang,
begeleiding, ondersteuning en hulp opgenomen, al naar gelang de behoefte.
De zorg voor passend onderwijs en kinderopvang vergt de komende jaren een geweldige
inspanning van ons allemaal.
Het startdenken
Wij werken vanuit de gedachte waarin niet de organisatie, maar de ontwikkeling van
kinderen als vertrekpunt is genomen. We hebben het hier over een ontwikkelperspectief. De
praktijk laat zien dat doorgaans gedacht en gehandeld wordt vanuit het medisch model, dat
denkt vanuit uitval en remedie. In ons ontwikkelingsperspectief staan de aard en kwaliteit
van het leerproces centraal. Eén van de belangrijkste aspecten daarbij is het per kind
vaststellen van de stand van zijn ontwikkeling op verschillende gebieden.
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M.a.w. we stellen de startsituatie centraal. En uiteraard erkennen we de ouders dan als de
belangrijkste kindkenners.
Onder een ‘goed IKC-aanbod’ verstaan we het geordende geheel om op basis van
beginkenmerken van kinderen (ontwikkelingsniveau, behoeftes en vragen) een passend
aanbod te creëren in ‘vrij spel’ middels keuzeactiviteiten en in gestructureerde speel-/
leerstoflijnen. Hierbij monitoren (volgen) we de vorderingen op individueel en groepsniveau.
De effecten worden systematisch geëvalueerd en het aanbod waar nodig of gewenst
bijgesteld.
Deze richtlijnen hebben we in een cyclisch model geplaatst. Wat is ons werk?
Deze werkcyclus geldt overigens niet alleen voor kinderen
en is ook van toepassing op de ontwikkeling van
professionals.
1. Actieve acceptatie
Het denken vertrekt vanuit de ander (empathie). Ons werk
start met het weet hebben van de ontwikkeling van
anderen. Dat veronderstelt een actief luisterende houding
naar kinderen, hun ouders en naar andere professionals
die met het kind werken. We gaan uit van erkende
ongelijkheid (waarderen van verschillen). We hanteren
een gezamenlijk begrippenkader en normeringen t.a.v. de
ontwikkelingen van kinderen.
2. Professionele dialoog
We erkennen kinderen als gelijkwaardige gesprekspartners.
We zijn door houding en vakmanschap gericht op het verstaan van elkaar. We mogen “iets
vinden” en hebben het daar vervolgens met elkaar over. We werken voortdurend aan de
kwaliteit van onze communicatie.
3. Passend aanbod
We creëren een passend aanbod in ‘vrij spel’ / keuzeactiviteiten en in gestructureerde speel/ leerstoflijnen. We kunnen in ons aanbod differentiëren. We monitoren het aanbod van
meet af aan. We kunnen met collega’s en anderen samenwerken.
4. Evaluatie
We betrekken kinderen in de waardering van hun werk. We ‘vieren’ resultaten.
We objectiveren onze bevindingen middels normactiviteiten en handelingsgerichte
diagnostiek. Anderen mogen over onze schouders mee kijken.
5. Leren is continu
Leren is een grondhouding van individu en organisatie. Er is zowel sprake van borgen
middels kwaliteitskaarten als aanpassing op basis van voortschrijdend inzicht. De
kwaliteitszorg heeft een ontwikkelingsperspectief en heeft een systematisch en cyclisch
karakter.
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Technologie heeft de manier waarop we
samen werken en leven enorm veranderd.
Nieuwe functies ontstaan en vragen om
andere of nieuwe competenties, de
zogenoemde 21 -eeuwse vaardigheden. De
professional heeft een belangrijke rol. Hij/zij
is in staat leer-en ontwikkelarrangementen
te ontwerpen waarin kinderen in staat
worden gesteld te leren en van daaruit te
werken aan de ontwikkeling van deze
vaardigheden. Een soms sturende dan weer
coachende professional motiveert, daagt uit,
stimuleert, observeert en helpt kinderen in
hun leren en ontwikkeling.
Leren doen we samen. Binnen ons IKC leren kinderen en volwassenen van en met elkaar.
Nieuwe educatieve inzichten en vakken, bijvoorbeeld werken met tablets en laptops, gaan
we niet uit de weg. Dit alles in een klimaat waarin iedereen ertoe doet en waarin we het
beste uit onszelf en anderen halen.
Wij werken systematisch en doelgericht aan het verbeteren van onze onderwijs- en
opvangkwaliteit. In het begrip kwaliteitszorg liggen de volgende vier deelprocessen besloten:
• Meten en registreren;
• Beoordelen en evalueren;
• Kwaliteitsbewaking of kwaliteitsverbetering;
• Organisatie van de kwaliteitszorg.
Voor het beoordelen van deze kwaliteit is een maatstaf ontwikkeld die precies aangeeft
wanneer een gewenste standaard bereikt is. Evaluaties vinden plaats samen met de IB’er of
in teamverband (data-analyse), voor beschrijvingen gebruiken we kwaliteitskaarten.
In alle leerjaren meten en registreren de professionals de vorderingen van kinderen op
cognitief, creatief, lichamelijk en sociaal-emotioneel gebied. We gebruiken hiervoor
methode gebonden toetsen, toetsen van het CITO-leerlingvolgsysteem, ZIEN en KIJK.
2.2 Samenwerking met de ouders
Ouders zijn de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. Een gedeelte
van hun taak dragen zij over aan het IKC-team. Dit impliceert echter niet dat daarmee het
IKC leven zich buiten het gezichtsveld van de ouders mag afspelen.
Omdat de vorming van het kind het resultaat is van de totale opvoeding, vinden we het
belangrijk, dat er een goede relatie bestaat tussen de teamleden en ouders.
Als basis van deze relatie beschouwen we een goed persoonlijk contact tussen de
professional en de ouders, waarin aandacht is voor vragen en zorg over het kind.
Van groot belang vinden we dat ouders goed en actueel geïnformeerd zijn over groeps- en
IKC-zaken, waardoor zij zich betrokken voelen bij het IKC-gebeuren en zich er een beeld over
kunnen vormen. Deze beeldvorming is van belang voor de verdere ontwikkeling van ons IKC.
Ouderraad, oudercommissie (kinderopvang) en de IKC-raad zijn hierbij serieuze
gesprekspartners.
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Daarnaast nodigen we ouders uit actief deel te nemen aan het IKC-gebeuren. Hiervoor zijn er
vele mogelijkheden bij groepsactiviteiten, werkgroepen, commissies en overlegorganen. Een
verdere uitwerking van de samenwerking vindt u in hoofdstuk 7.
2.3 Schoolontwikkeling planperiode 2019-2023
Onderwerp
Eigenaarschap

Beschrijving
Leren en ontwikkelen kan niet zonder je eigenaar te voelen. Daar willen we op in
spelen door de capaciteiten die kinderen en teamleden hebben om richting te
geven aan hun eigen leerproces en om anderen tot steun te zijn, beter te
benutten. We richten ons op brede vorming met aandacht voor hoofd, hart en
handen.
Eigenaarschap betekent sterke betrokkenheid bij de eigen ontwikkeling, het
vermogen hoge doelen te stellen, de wens daar verantwoordelijkheid voor te
nemen, sturing aan te geven en verantwoording over af te leggen.

Verbinding

Basiskwaliteit continu
verbeteren

Inclusief onderwijs

Om zich goed te kunnen ontwikkelen, moet een kind zich veilig voelen op het IKC
en plezier hebben in het IKC leven. We werken aan een cultuur waarin het prettig
spelen en leren is en waar iedereen die verbonden is met het IKC zich erkend en
gewaardeerd voelt.
Ook in de toekomst blijft het goed beheersen van de basisvaardigheden
onverkort een belangrijke voorwaarde voor kansrijke ontwikkeling van kinderen.
We zien dit als een maatschappelijke opdracht.
Goed kunnen lezen, schrijven en rekenen is nodig om zelfredzaam te zijn,
informatie te verwerken, de wereld te verkennen en talenten tot ontplooiing te
laten komen.
Ons IKC gaat uit van erkenning, respect en waardering van verschillen tussen
kinderen.
Ieder kind wordt erkend, geaccepteerd en gewaardeerd om wie het is. We
onderschrijven het recht voor ieder kind om in zijn of haar eigen buurt naar een
IKC te gaan. Door jonge kinderen hiermee op te laten groeien, dragen we bij aan
een meer inclusieve samenleving waarin ‘anders’ zijn ‘gewoon’ is.
Team, kinderen en ouders/verzorgers delen de inclusiegedachte.

Integraal werken

Eigentijds onderwijs

Duurzaamheid

Om de beste ontwikkelingskansen voor kinderen te realiseren, slaan we een brug
tussen verschillende organisaties die met kinderen werken. We denken daarbij in
eerste instantie aan kinderdagopvang, peuteropvang, BSO, PO en VO, maar ook
aan GGD, maatschappelijk werk, welzijn, sport en cultuur.
Het is goed voor kinderen wanneer zij zich in een doorgaande lijn kunnen
ontwikkelen.
Vanuit een gedeelde visie wordt op IKC niveau op eigen wijze vorm gegeven aan
eigentijds en innovatief onderwijs. Daarbij gaat het om 21e -eeuwse
vaardigheden, gepersonaliseerd leren, thematisch werken (verbinding tussen
vakgebieden), inzet ICT, gebruik O365, enz.
Duurzaamheid is de sleutel voor een leefbare aarde die ook in de toekomst in
ieders behoeften kan voorzien. Wij hebben nu een verantwoordelijkheid voor
toekomstige generaties. We willen leerlingen, medewerkers en de directe
omgeving hiervan meer bewust maken en tot daadwerkelijke actie aanzetten.
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3. INHOUD VAN ONS ONDERWIJS
3.1 De activiteiten in de kleutergroepen.
De kleutergroepen sluiten uiteraard aan op de ontwikkelingen die het jonge kind heeft laten
zien in de 0-4-jarigen groepen binnen ons IKC. Vanuit een warme overdracht en gewenning
gaan de peuters verder als kleuters. In de groepen 1 en 2, de kleutergroepen, staan eigen
ontwikkeling en spelend leren centraal. Kleuters leren al doende tijdens het werken met de
ontwikkelingsmaterialen, in hun spel en in kringsituaties. Elke IKC-dag wordt na de inloop
geopend met een kringactiviteit. De kinderen vertellen in de kring over hun belevenissen en
ervaringen of over een onderwerp dat in de belangstelling staat.
Een bijzondere ochtendkring is de verjaardagskring waarin een jarige kleuter, meestal in het
bijzijn van de ouder(s), het feestelijk middelpunt is. Er zijn ook kringen waarbinnen taalreken- en expressieactiviteiten centraal staan. Taalontwikkeling in de breedste zin vinden wij
hierbij het belangrijkst omdat taalbegrip voorwaardelijk is voor alle andere
ontwikkelingsgebieden. Bij het werken met ontwikkelingsmaterialen sluit de professional
aan bij de ontwikkeling van het kind, waarbij keuzes maken en inzicht krijgen in eigen
kunnen een grote rol spelen. Kinderen worden vanaf binnenkomst gestimuleerd om een stap
verder te maken in de zone van de naaste ontwikkeling. Op andere momenten krijgt het kind
de gelegenheid om vaardigheden en opgedane kennis zich meer eigen te maken door te
oefenen en te herhalen. Er is speciale aandacht voor de ontwikkeling en ontplooiing van
motorische vaardigheden door de dagelijks terugkerende teken- en
handvaardigheidactiviteiten. Deze laatste zijn zeker ook een bijdrage tot de ontwikkeling van
creatieve talenten. Op het pad van leren plannen worden de eerste stappen gezet.
In de kleuterlokalen en in de aangrenzende ruimten zijn verschillende hoeken aanwezig: de
poppenhoek, de bouwhoek, de zandtafel en een hoek voor ontdekkend leren. Een aantal
malen per jaar worden er speciale hoeken ingericht rondom een bepaald thema, vaak
aansluitend bij de directe belevingswereld van de kinderen en/of bij de tijd van het jaar.
Door een persoonlijke intake met ouders en een inhoudelijke overdracht vanuit de
voorschoolse opvang komt een 4-jarige niet meer “onbeschreven” binnen. Zo is er steeds
meer sprake van een doorgaande ontwikkeling en niet van een in alle opzichten nieuwe start
(startdenken). De professional creëert situaties waarin kleuters vanaf dat zij binnenkomen
hun grenzen kunnen verkennen en verleggen. Spelactiviteiten bieden veel
ervaringsmogelijkheden op gebieden van sociale en emotionele ontwikkeling en van het
verrijken van de fantasie. Voor de ontwikkeling van de motoriek is bewegen van groot
belang. Bij het spelen ligt het accent op vrij spel. Het aanbod van speelmaterialen is heel
gevarieerd. De heterogene samenstelling van onze kleutergroepen heeft als voordeel dat de
meer ervaren kleuters hun talenten op het gebied van elkaar helpen, goed kunnen en
mogen inzetten.
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3.2 Overzicht methoden
In de kleutergroepen worden kennis en vaardigheden met name ontwikkeld door het
werken met zorgvuldig gekozen ontwikkelingsmaterialen. In de planperiode 19-23 evalueren
we onze werkwijze en het resultaat van ons educatieve aanbod. Op basis hiervan maken we
nieuwe afwegingen en keuzes. Ook het verstevigen van de doorgaande (VVE)lijn en KIJK
maakt dat we opnieuw gaan nadenken over de vraag: doen we de goede dingen goed?
Het aanvankelijk lezen vindt plaats in groep 3. Met behulp van de methode “LIJN 3” wordt
de techniek van het lezen aangeleerd en geoefend.
Naast de ontwikkeling van het technisch lezen, hiervoor gebruiken wij de methode
Estafette, verschuift in de loop van de leerjaren de aandacht steeds meer naar het
begrijpend lezen. In de groepen 3 wordt op aangepast niveau gewerkt met Humpie Dumpie.
Vanaf groep 4 wordt de methode “Nieuwsbegrip” gebruikt. Een steeds wisselende collectie
bibliotheekboeken voor elke groep is bedoeld voor leespromotie en het vergroten van
leesplezier.
Binnen het grote gebied van de Nederlandse taal zijn veel deelgebieden te onderscheiden:
spreek- en luistervaardigheid, het schrijven van teksten, het hanteren van de spelling van
onveranderlijke woorden en van werkwoorden, het inzicht krijgen in de structuur van de taal
en het vergroten van woordenschat en woordbegrip. Aan al deze gebieden wordt gewerkt
vanuit de methode “Taal Actief”. Voor didactische ondersteuning op het gebied van spelling
gebruiken we “Zelfstandig Spellen”; de taalmethode bedient ons van
computeroefenmateriaal voor spelling.
Het leergebied rekenen–wiskunde krijgt gestalte vanuit de principes van het realistisch
rekenen: kinderen ontwikkelen basisrekenvaardigheden in een realistische context van het
dagelijks leven. De basisvaardigheden hebben betrekking op hoofdrekenen, cijferen,
verhoudingen, breuken, meten, tijd en geld. We maken gebruik van de methode “de Wereld
In Getallen 5” en aanvullende materialen voor het verrijken van het rekenaanbod.
Didactische ondersteuning wordt gegeven met gebruikmaking van “Maatwerk”. Ook wordt
“Met Sprongen Vooruit” als didactiek ingezet met de bijhorende rekenmaterialen. Onze
rekenspecialist is kritisch op de inhoud en de vorm en bewaakt de doorgaande lijn en coacht
hierbij de teamleden. Dit in nauwe afstemming met de IB’ers.
Inzicht in de wereld om je heen wordt in de kleutergroepen aangereikt en geoefend middels
projecten en thema’s. Vanaf groep 5 wordt voor geschiedenis en natuur en techniek, de
methode “Argus Clou” gebruikt en voor aardrijkskunde “Blink”. Binnen een diversiteit aan
aardrijkskundige, geschiedkundige en natuur en techniek onderwerpen worden begrippen
en verschijnselen uit gebieden dichtbij en veraf behandeld, veranderingen die plaatsvinden
en de invloed van de mens hierbij. Binnen de methode is een leergang voor topografie. De
kinderen leren in de loop der jaren de topografie van hun omgeving tot en met die van de
wereld. Tegelijk leren ze omgaan met de atlas.
Veranderingen in de samenleving, besef van tijdsverloop en historische gebeurtenissen en
de relatie tussen het leven in onze tijd met dat in eerdere perioden zijn hoofddoelen van de
geschiedenislessen. In de bovenbouwgroepen maken de leerlingen kennis met grote
wereldgodsdiensten.
pagina 15

SCHOOLgids van IKC Kameleon

2020 - 2021

_______________________________________________________________________________________

Dit gebeurt via lessen uit de geschiedenis- en aardrijkskundeboeken en wordt aangevuld met
lesmaterialen die we betrekken ter ondersteuning van levensbeschouwing op school. Naast
deze methode gaan de bovenbouwkinderen 1 of 2 keer per jaar naar Techno Plaza. Af en toe
vinden er excursies plaats onder leiding van de NME of we maken gebruik van aanbod van
andere organisaties op het gebied van natuur- en milieueducatie.
Het methodisch schrijven wordt aangeleerd via de methode “Lijn 3” in groep 3, in de
groepen 4 en 5 gebruiken we de methode “Klinkers” en “Pennestreken” voor groep 6. De
kinderen ontwikkelen in groep 7 en 8 een eigen handschrift dat tenminste goed leesbaar en
vlot geschreven is.
In groep 7 en 8 maken de kinderen kennis met de Engelse taal. We gebruiken de methode
“Groove me”.
De verkeerslessen worden gegeven met materialen van VVN. Door gebruikmaking van deze
materialen bereiden we de kinderen voor op en ondersteunen wij hen bij hun deelname aan
het verkeer. Groep 7 kinderen nemen deel aan het verkeersexamen.
Cultuureducatie op IKC Kameleon bestaat uit een verzameling van losse activiteiten naast
een samenhangend geheel van leeractiviteiten. Een leidraad bij deze lessen is de methode
“Moet je doen”. Deze methode bestaat uit meerdere delen. Teken- en
handvaardigheidslessen worden gegeven door de teamleden zelf. Alle groepen profiteren
middels een wisselrooster van de lessen muziek die gegeven worden door een
vakleerkracht. Drama staat niet als zodanig op het lesrooster. In de taalmethode zowel als in
de methode “Moet je doen” staan ideeën en lessuggesties voor dramalessen. Gedurende
het IKC-jaar vinden er tussentijdse afsluitingen plaats voor (groot)ouders, broertjes en
zusjes. Ook bij het jaarlijks terugkerende vieringen zoals carnaval worden kinderen
uitgenodigd voor podiumactiviteiten. Ook maken we graag gebruik van cultuuractiviteiten
die ons aangeboden worden door Kunstwerk! de Liemers.
Elke IKC-dag hebben de kinderen in de kleutergroepen ’s morgens en ’s middags spel.
Afhankelijk van het weer wordt er op de speelplaats of in het binnenspeellokaal gespeeld.
Wekelijks geven de teamleden van de kleutergroepen een bewegingsles. De kinderen uit de
groepen 3 t/m 8 hebben twee keer per week bewegingsonderwijs, verzorgd door de
vakleerkracht of ROC studenten en/of het eigen teamlid
Structureel stilstaan bij waarden, normen, deugden en eigen gedrag gebeurt niet alleen met
het gebruik maken van een methode. Als team ontwikkelen we in afstemming met de
ouders en de kinderen een gedeelde visie op SEO. In een latere fase zal een passende
methodiek worden ingezet en zullen teamleden, ouders en kinderen samenwerken als het
gaat om SEO. Om het welbevinden en de betrokkenheid van onze kinderen te volgen, is
gekozen voor gebruikmaking van ZIEN. Dit volgsysteem geeft teamleden de mogelijkheid om
kinderen, op groepsniveau en individueel niveau, beter in beeld te krijgen en te bepalen of
er interventies nodig zijn.
Er zijn eerder verbredings- en verrijkingsmaterialen genoemd. Gezien de leerling-populatie
is de behoefte aan voornoemde materialen er. De investering is navenant en er wordt nog
steeds uitgebreid.
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Vakvormingsgebied

Methode

Aanvankelijk lezen

Lijn 3

Voortgezet technisch lezen

Estafette

Taal/ woordenschat/spelling

Taal Actief 4
Met woorden in de Weer
Nieuwsbegrip XL
Hulpboek BL
De wereld in getallen 5
Met sprongen vooruit

Begrijpend en studerend lezen
Rekenen
Godsdienst
Taalontwikkeling/
Woordenschat/ rekenen / motoriek
en SEO
Schrijven
WO
Muziek en bewegingsonderwijs
Sociaal emotioneel

Ideeënboek Wereld in
getallen
Curriculum Schoolrijpheid
Lijn 3 groep 3
Klinkers groep 4 en 5
Pennenstreken groep 6
Blink voor aardrijkskunde
Argus Clou voor
geschiedenis en natuur
Vakdocent

Groep
3

Afdekking Mogelijke veranderingen in
Kerndoelen
de komende planperiode
Ja/nee
ja

4/5

ja

4 t/m 8
0 t/m 8
4 t/m 8

ja

3 t/m 8
2-3-4
1 t/m 8

ja

ja

ja

1 t/m 2
3 tm 8
5 t/m 8
Peuters
t/m 8

Tekenen/ handvaardigheid

Elementen Kanjertraining
Inzet kindercoach
Rots en water
Moet je doen

Besluit methodiek vanuit
visie samen met ouders
3 t/m 8

ja

Bewegingsonderwijs
Verkeer
Engels

Vakleerkracht
VVN materialen
Groove me

1 t/m 8
1 t/m 8
7 t/m 8

ja
ja
ja

3.3 Computeronderwijs
We beschouwen ICT in hoofdzaak als een middel waarmee we onderwijsleerprocessen
doelmatiger kunnen sturen. Direct daarnaast neemt de computer in groeiende mate een
plek in binnen de communicatie met collega’s, ouders en externen. Het ICT-beleidsplan is
voortdurend in beweging en ontwikkeling. De ICT-coördinator geeft sturing aan dit proces. In
het activiteitenplan wordt aangegeven welke ontwikkelingen en handelingen aan de orde
zijn met betrekking tot de te onderscheiden deelgebieden. Deze zijn: dagelijkse inzet van de
computer in relatie met de leervakken, de inzet van computers bij informatieverwerking,
inzet bij communicatie (e-mail), inzet bij informatieverstrekking (website), uitbreiding van
computervaardigheden en ondersteuning bij kennishiaten van teamleden.
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3.4 Bijzondere activiteiten
Wij vinden dat het leren binnen een IKC niet beperkt hoort te blijven tot het aanbieden van
leerstof en tot vakken. Samen vieren, samen bezig zijn met een project, deelnemen aan en
openstaan voor buitenschoolse activiteiten veraangenamen het IKC-leven, zijn minstens ook
lerend en leveren een bijdrage aan een gevoel van saamhorigheid voor kinderen, teamleden
en ouders. Zo hebben de kinderen in alle groepen zelf een groot aandeel in de gezamenlijke
kerstviering en in de vormgeving van de viering in de eigen groep. Carnaval nodigt uit tot
dolle podiumactiviteiten naast het bijhorende hossen. Samen met de peuters organiseren
wij jaarlijks ook een optocht door de wijk. Roulerend is er een IKC-feestdag of een
schoolreisje voor de groepen 1 t/m 8. De groepen 8 nemen afscheid van de basisschool met
een schoolkamp, musical/afscheidsavond. Sport en spel staan centraal tijdens de jaarlijkse
Koningspelen voor de groepen 1 t/m 8, die voor alle kinderen in Duiven georganiseerd wordt
door de IKC’s en de gemeente. Met name de bovenbouwkinderen kunnen op enige
momenten deelnemen aan buitenschoolse sporttoernooien. Alle groepen maken gebruik
van aanbiedingen voor natuureducatie, van gastlessen in het kader van bijvoorbeeld
preventie van vandalisme, vluchtelingenwerk en dergelijke. Vanuit de kinderopvang worden
ook de coaches ingezet voor sport, cultuur, media, natuur. Meer info hierover:
www.zonnekinderen.nl
3.5 Huiswerk
Een verantwoorde, kleine hoeveelheid huiswerk draagt ertoe bij dat kinderen leertaken op
vaste momenten zelfstandig leren buiten de lesdag. Langzame gewenning aan huiswerk, zo
mogelijk op een vaste, rustige plek, werpt zijn vruchten af bij de instroom in het voortgezet
onderwijs.
Huiswerk kan ertoe bijdragen dat kinderen het nut inzien van nog meer te oefenen leerstof.
Door het geven van huiswerk weet u beter wat uw kind op school leert en kunt u uw zoon/
dochter positief aanmoedigen om beter te presteren.
Het meegeven van huiswerk gebeurt in afstemming met ouders, kinderen en leerkrachten.
Soms ligt het initiatief bij u en uw zoon/ dochter, soms bij de leerkracht. Het maken van
huiswerk stellen wij dus niet verplicht. Mogelijk is dit in de recente mijnrapportfoliogesprekken ook besproken, anders horen we het graag wanneer de behoefte om thuis te
oefenen er is.
We bieden de kinderen de kans om te kiezen wat zij nog graag willen oefenen. Daardoor
weten de kinderen heel bewust aan welk doel gewerkt wordt en zullen ze beter het nut
ervan inzien. De hoeveelheid huiswerk staat niet centraal, wel de kwaliteit ervan.
Het huiswerk wat meekomt is vaak automatiserend of herhalend van karakter en vraagt van
u als ouder weinig tot geen onderwijzende rol. Wel vragen we van u om uw kind te
stimuleren en aan te moedigen om het huiswerk te maken/ doen.
Verder wordt er vanaf de groepen 5 regelmatig een samenvatting meegegeven van
geschiedenis, natuur, aardrijkskunde en eventueel Engels (vanaf groep 7). Dit gaat dan over
leerstof die in de klas behandeld en besproken is, maar als extra service in de vorm van een
samenvatting mee naar huis komt om nog eens rustig door te kunnen kijken.
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3.6 Burgerschapsvorming
Actief burgerschap is voor ons het nemen van verantwoordelijkheid voor zaken die het
kleine of grote algemene belang raken en het bewustzijn dat je daarbij niet uitsluitend voor
jezelf spreekt, maar dat je namens anderen spreekt en handelt. In dat kader hebben wij ook
een kinderraad. Met een kinderraad (De Kameleonraad) bevorderen wij de betrokkenheid
van kinderen uit ons IKC en leren ze omgaan met principes als meeweten, meedenken,
meepraten en meebeslissen.
4. ONDERSTEUNING
De ondersteuning aan kinderen op het gebied van leren en ontwikkelen binnen ons IKC is
gericht op het realiseren van onderwijs op maat voor alle leerlingen. Vanaf augustus 2014
voorzien wij in passend onderwijs voor elke kind, zoals ingevoerd door het ministerie van
onderwijs. Hiertoe hebben wij een ondersteuningsprofiel geschreven waarin wij aangeven
wat we als organisatie kunnen en waarin wij nog willen groeien (zie 4.12).
Wij worden bij het realiseren van passend onderwijs ondersteund door het
samenwerkingsverband De Liemers. De schoolbesturen in de regio De Liemers maken hier
deel van uit. De samenwerkende schoolbesturen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat
ieder kind in de regio succesvol kan zijn op school en passend onderwijs krijgt.
De visie van het samenwerkingsverband is verbeeld in het Liemers Lijstje. Wij sluiten hierop
aan. Kinderen komen verschillend binnen. Om zo zeker mogelijk te zijn van een goede start
als 4-jarige kleuter, vindt voordat de eerste lesdag zich aandient, een intakegesprek plaats
met de ouder(s) en waar mogelijk de pedagogisch medewerker die het kind en de ouder al
langere tijd kent. In een warme overdracht wordt de vervolgkoers besproken en wederzijdse
verwachtingen afgestemd.
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Bij de overgang van primair naar voortgezet onderwijs dient er aandacht te zijn voor een
eventuele verwachte handelingsverlegenheid bij bepaalde leerlingen, die eerder binnen het
primair onderwijs is ervaren. Door een goede samenwerking kan hier preventief op
ingespeeld worden. Het onderwijskundig rapport, waarin de ervaring met het kind door het
IKC is verwoord, vormt de hoeksteen voor alle verdere procedures. Ook hier wordt een
persoonlijke overdracht ingezet bij kinderen met extra ondersteuning.
4.1 Hoe volgen wij de ontwikkeling van uw kind?
Als teamleden onderscheiden we de ontwikkeling op het gebied van leerinhouden, de
taakwerkhouding, de muzisch- creatieve vorming en het gebied van de sociaal-emotionele
ontwikkeling die kinderen doormaken.
De vorderingen bij de leergebieden worden gevolgd met behulp van toetsen. Voor de
leerinhouden op de gebieden van lezen, spelling, taal, begrijpend lezen, rekenen en
wereldoriëntatie, maken we gebruik van methode gebonden toetsen. Voor een aantal
leergebieden gebruiken we, naast de methode gebonden toetsen, Citotoetsen, te weten: de
DMT-toets en AVI-toets voor meting van het technisch lezen, de spellingtoets voor
spellingvaardigheid, de RW –toets voor rekenen-wiskunde en de toets begrijpend lezen voor
het onderdeel begrijpend lezen. Vanuit de CITO-gegevens werken wij handelings- en
opbrengstgericht middels de 1-zorgroute aan de begeleiding van onze kinderen, waarbij we
streven naar het best haalbare. Binnen IKC Kameleon werken wij daartoe met
groepsoverzichten en groepsplannen waarin de teamleden de pedagogische en didactische
behoeftes van ieder kind in beeld brengen. We richten ons niet op wat er bij een kind niet
goed gaat, maar op wat het nodig heeft om zich verder te ontwikkelen.
Muzisch- creatieve vakken evenals de gymlessen volgen we door observatie waarbij
tenminste de afgesproken rapportcriteria als observatiepunten dienen.
Naast het resultaatgericht volgen van onze leerlingen, volgen wij hen ook op sociaalemotioneel gebied omdat we hechten aan het belang van een goed welbevinden en een
optimale betrokkenheid als basis voor het leren. Sinds schooljaar 2018-2019 werken we in
alle groepen met ZIEN. Middels het invullen van welbevindens- en betrokkenheidslijsten uit
dit systeem proberen teamleden te achterhalen welke kinderen extra ondersteuning nodig
hebben. Indien daartoe aanleiding is, kan op individueel kindniveau verder gekeken worden
naar gebieden waarop het kind ondersteuning nodig heeft. De eigen observaties van
teamleden spelen een uitermate belangrijke rol wanneer het gaat over het welbevinden van
kinderen. Ditzelfde geldt voor de werkhouding en taakaanpak. De professional observeert en
kijkt welke interventies ingezet moeten worden om kinderen op dit gebied te laten groeien.
Gesprekken met kinderen en met ouders leveren eveneens belangrijke informatie op over
(opvallend) gedrag en over gevoelens met betrekking tot het (leren) leren evenals tips die
kunnen helpen bij het stimuleren van een goede taakwerkhouding.
4.2 Het bespreken van de ontwikkeling
Na het intakegesprek met de ouder(s) van de beginnende leerling, is er standaard opnieuw
een gesprek met de ouders na 3 maanden. In de leerjaren 1 t/m 8 zijn andere vastliggende
gespreksmomenten het startgesprek in september/oktober, het 10-minutengesprek bij het
eerste en eventueel tweede rapport.
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Iedere ouder kan, buiten deze momenten om, wanneer daartoe aanleiding is of uit interesse
over de ontwikkelingen van het eigen kind, met het teamlid spreken na het maken van een
afspraak op een gewenst moment.
Wanneer een teamlid zich zorgen maakt over een kind, kan de zorg besproken worden met
de ouder(s), de IB’er en met collega’s.
Alle rapportgegevens worden in november doorgesproken met een lid van het IB+ team.
Ons IB+ team bestaat uit de directeur en de 2 IB’ers. Beide IB’ers zijn verantwoordelijk voor
een bouw. Alle groepen worden na afname van de CITO toetsen in januari en februari
middels een groepsbespreking opnieuw in beeld gebracht bij de IB’ers en vervolgens ook
binnen het ondersteuningsteam.
Na elke afname van de CITO toetsen worden het proces en de resultaten geëvalueerd
middels een groepsbespreking tussen teamlid en IB’er. De laatste groepsbespreking vormt
tevens de basis van het overdrachtsgesprek dat plaatsvindt tussen het teamlid van het
voorgaande jaar en het nieuwe teamlid. Onze resultaten en daarmee ook het onderwijs om
tot deze resultaten te komen, worden 2x per jaar in een teambijeenkomst geëvalueerd.
Hiervoor wordt door het ondersteuningsteam een eerste analyse opgesteld dat als leidraad
voor het gesprek dient. Vanuit deze besprekingen worden acties en interventies ter
verbetering van ons onderwijs afgesproken en ingezet. Intern zijn er uiteraard ook
besprekingen met de IB’ers en/of externe begeleiders die door het IKC of ouders
ingeschakeld zijn ten behoeve van een kind.
4.3 De organisatie van de aanpak op kind-groep-IKC-niveau
Binnen IKC Kameleon werken wij met groepsoverzichten en groepsplannen waarin de
teamleden de pedagogische en didactische behoeftes van ieder kind in beeld brengen. We
richten ons niet op wat er bij een kind niet goed gaat, maar op wat het nodig heeft om zich
verder te ontwikkelen.
De uitvoering van het groepsplan is vooral in handen van het teamlid. Vanuit het directe
instructiemodel wordt er lesgegeven in 3 verschillende instructiegroepen met de daarbij
behorende verwerking. Op deze wijze probeert het teamlid onderwijs op maat te bieden wat
zoveel mogelijk aansluit bij het niveau van kinderen. In onze ondersteuning structuur is
daarnaast nog enige formatietijd bestemd voor individuele hulp onder leiding van 1 van de
beschikbare onderwijsassistenten. Hierbij wordt op maat extra ondersteuning geboden ten
behoeve van zowel kinderen die problemen hebben met de reguliere leerstof als van boven
presteerders. Voor kinderen die de leerlijn niet meer kunnen volgen stellen wij een
ontwikkelingsperspectief op. Dit doen we ook voor kinderen die een belemmering ervaren
bij het leren vanuit een stoornis of andere beperking. We kunnen de kinderen vervolgens
een eigen leerlijn bieden mits deze zich niet toespitst op alle vakken. Ons uitgangspunt is
echter dat alle kinderen zo lang mogelijk het gewone onderwijsprogramma (uit
de onderwijsmethodes die het IKC gebruikt) blijven volgen. Groepsplannen worden 4 keer
per jaar geëvalueerd en bijgesteld. Een ontwikkelingsperspectief wordt tenminste 1 keer per
jaar geëvalueerd en bijgesteld samen met ouders en kind.
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4.4 Het kinddossier
Bij elk kind hoort een kinddossier. Hierin staan de rapportgegevens die u als ouder ook
ontvangt, aangevuld met observatiegegevens, medische informatie, extra hulp en toets
uitslagen. Ook intakeverslagen, handelingsplannen die niet meer actueel zijn, verslagen van
de logopediste, verslagen van onderzoeken en eventueel beschikbare informatie van
een vorige school worden hierin bewaard. Vraagt uw kind om meer of andere ondersteuning
dan leggen we in het leerlingvolgsysteem de handelingsafspraken vast. Het doel hiervan is
het bewaken en volgen van het begeleidingsproces en de resultaten en dat op een
transparante wijze.
4.5 De intern begeleider (IB’er)
Algemeen
De coördinatie van de interne leerlingenzorg per bouw berust bij de IB’er; de
eindverantwoordelijkheid van deze zorg is in handen van het IB+ team bestaande uit de
IB’ers en de directeur. De teamleden zijn de eerstverantwoordelijken voor het systematisch
volgen van de cognitieve- en persoonlijke ontwikkelingen van kinderen. Hulpvragen over de
ontwikkeling worden besproken met de IB’er. In overleg wordt gekeken naar gewenste
acties m.b.t. de hulpvraag en/of ondersteuningsbehoefte.
Er kan een handelingsplan opgesteld worden, gekeken worden naar mogelijkheden voor
individuele hulp, geobserveerd worden, naar externe hulp gezocht worden of besloten
worden tot het opstellen een ontwikkelingsperspectief.
De IB’er zorgt ervoor dat handelingsplannen, acties en afspraken regelmatig worden
geëvalueerd. Zij betrekt samen met het teamlid de ouders en waar mogelijk het kind in het
proces. De IB’er kan worden betrokken bij oudergesprekken omtrent kinderen met een
ondersteuningsvraag en bij gesprekken met externe hulpverleners. Zij begeleidt het teamlid
en de ouders bij het zetten van de juiste stappen binnen de 1-zorgroute. Daarnaast draagt zij
zorg voor de dossiervorming met betrekking tot kinderen die meer ondersteuning nodig
hebben. Zij kent de wegen om externe hulp in te kunnen zetten. Bovenstaande is als beleid
opgenomen in onze ondersteuning structuur (deze ligt ter inzage binnen het IKC).
De IB’er speelt een sleutelrol bij het bieden van passend onderwijs en passende
kinderopvang. Zij stelt zich op de hoogte van ontwikkelingen betreffende passende
ondersteuning voor kinderen met een vertraagde of versnelde ontwikkeling; doorverwijzing
naar speciale scholen voor basisonderwijs en onderwijskundige ontwikkelingen. Binnen het
IB+ team wordt bovenstaande wekelijks besproken. Leden van dit team nemen taken op zich
vanuit wat er op tafel komt. Binnen het IKC vindt daarnaast ook regelmatig/maandelijks een
afstemmingsoverleg plaats met het MT (managementteam bestaande uit de drie
bouwcoördinatoren en de directeur) zodat er vanuit het team/de bouwen afstemming kan
plaats vinden.
Coaching
Een teamlid met behoefte aan begeleiding bij en feedback op eigen handelen in relatie met
een kind dat meer/andere ondersteuning vraagt, kan terecht bij de IB’er. Deze treedt dan op
als coach, bezoekt de groep en verzamelt gegevens omtrent het kind gedrag en de interactie
teamlid-kind. De IB’er kan eveneens taken als coach toebedeeld krijgen in het kader van het
blijvend ontwikkelen van de professionaliteit van een teamlid.
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Andere doelen zijn het vergroten van het reflectievermogen op eigen handelen en het
voorkomen dat een teamlid in een isolement raakt.
Wanneer het IKC bezig is met de invoering van een veranderingsonderwerp, kan de IB’er of
een ander teamlid met inhoudelijke kennis van het onderwerp, de opdracht krijgen zorg te
dragen voor toezicht op en/of implementatie van het onderwerp binnen het team. Hij/zij
kan er ook voor zorgdragen dat nieuwe collega’s informatie krijgen over en begeleid worden
bij het reeds gestarte veranderingsonderwerp.
4.6 IB-netwerk
Alle IB’ers van Innerwaard ontmoeten elkaar tijdens periodieke netwerkvergaderingen
(zogenaamde IB-kring). Op de agenda van deze besprekingen staan onderwerpen die direct
te maken hebben met de ondersteuning van kinderen op het gebied van leren en
ontwikkelen. Er wordt collegiaal ondersteund en er wordt informatie toegeleverd en
besproken omtrent leer- en gedragsproblematieken. Ook informatie met betrekking tot de
stichting en landelijke onderwijsvernieuwingen komen aan de orde. Het overleg wordt geleid
door de bestuurder en ondersteunt door de orthopedagoog van Innerwaard.
4.7 Passend onderwijs: hoe en wat
Algemeen
Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht een arrangement passend te kunnen bieden bij
de specifieke ondersteuningsvraag aan kinderen die dit nodig (gaan) hebben. De
implementatie van de Wet Passend Onderwijs moet ervoor zorgen dat alle kinderen en
jongeren in ons land een passend arrangement krijgen. Dat geldt in het bijzonder voor
kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, zoals kinderen met een handicap of meeren hoogbegaafde kinderen. Professionals, schoolleiders en schoolbesturen staan gezamenlijk
voor de taak om dat waar te maken. Dat passende arrangement kan zijn op de locatie waar
de ouders hun kind hebben aangemeld, maar kan ook op een andere locatie (die beter kan
inspelen op de ondersteuning die het kind nodig heeft) binnen het bestuur worden
aangeboden of in het speciaal onderwijs.
Passend onderwijs is niets anders dan onderwijs bieden dat zo goed mogelijk aansluit bij de
ontwikkeling van kinderen. Ook als een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft.
Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind meer begaafd is en wellicht
uitdaging mist, of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking en/ of
gedragsproblemen. Vaak kunnen onze teamleden de extra ondersteuning prima zelf bieden,
met advies van het IB+ team die de onderwijsondersteuning coördineert binnen het IKC. Het
IB+ team overlegt regelmatig met de teamleden en ouders. Hierbij kan ook de
bovenschoolse orthopedagoge worden geconsulteerd. Als de hulpvraag complexer is, dan
wordt de hulpvraag rondom het kind besproken in het OT (ondersteuningsteam). Dit team
(bestaande uit een afvaardiging van het CJG, de orthopedagoge, het IB+ team) komt een
aantal keren per jaar bij elkaar en gaan met de ouders en het teamlid in gesprek over wat er
nodig is om de hulpvraag adequaat te kunnen oppakken. Is er meer nodig, dan kan ons IKC
een beroep doen op het samenwerkingsverband De Liemers. Het samenwerkingsverband is
verantwoordelijk voor de ondersteuningstoewijzing. Dit is het geheel van activiteiten om
voor elk kind een passende plek en passende ondersteuning te realiseren.
pagina 23

SCHOOLgids van IKC Kameleon

2020 - 2021

_______________________________________________________________________________________

Ouders worden in alle stappen over het ondersteuningsaanbod in arrangementen
betrokken. De actieve betrokkenheid wordt vormgegeven door alleen arrangementen aan te
bieden, waarvan de ouders vinden dat dit de juiste stap voor hun kind is. IKC en ouders
werken dus aan een gezamenlijk gedragen en haalbaar ondersteuningsaanbod. Ouders
hebben daarbij inzage in alle documenten over hun kind. Is een kind bij ons echt niet op zijn
plek, dan is er speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs dat passend onderwijs kan
bieden. Hiervoor is een zogenoemde toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig, die via ons
samenwerkingsverband wordt afgegeven. Het samenwerkingsverband (swv) toetst of het
advies op de juiste wijze tot stand is gekomen. Is dat zo, dan wordt het advies overgenomen.
Zijn ouders het niet eens met dit besluit, dan kunnen zij een beroep doen op de
Geschillenregeling.
Wetgeving en zorgplicht
De Wet passend onderwijs is sinds 1 augustus 2014 van kracht. Daarmee hebben
schoolbesturen zorgplicht gekregen. Ons IKC is verantwoordelijk voor het vinden van een
passende onderwijsplek voor ieder kind dat wordt aangemeld. Dat kan op IKC Kameleon zijn,
of op een andere school/ IKC. Om dit goed te regelen werken regulier en speciaal
(basis)onderwijs samen in ons samenwerkingsverband. Samen zorgen de schoolbesturen
ervoor dat voor ieder kind een passende onderwijsplek is. Alleen voor zéér specialistische
onderwijsondersteuning kan het zijn dat een kind niet in onze regio terecht kan. Meer over
deze wet: www.passendonderwijs.nl
4.8 Ouders en teamleden denken mee
Medezeggenschap hebben ouders en onze medewerkers óók. Zij zijn vertegenwoordigd in
de Ondersteuningsplanraad (OPR) van ons samenwerkingsverband. De OPR moet
instemmen met het Ondersteuningsplan en is gesprekspartner van het bestuur van het
Samenwerkingsverband. Op http://www.swvdeliemers-po.nl/index.php/medezeggenschap/
staat meer informatie over de OPR, de leden en medezeggenschap.
4.9 Onderwijsondersteuning aan langdurig zieke kinderen
Wanneer een kind langdurig ziek is, is het belangrijk dat het onderwijs voortgezet wordt. De
band met het IKC en de groep moet blijven. Ons IKC is door de wet “ondersteuning
onderwijs aan zieke leerlingen” verantwoordelijk voor het onderwijs aan deze kinderen. Om
goed vorm te kunnen geven aan deze extra taak, kan het IKC een beroep doen op een
speciale medewerker van het ondersteuningsplatform.
4.10 Dyslexiebegeleiding
Wanneer, middels het door het IKC gehanteerde protocol dyslexie, een kind vermeend
dyslectisch is, wordt het ingebracht voor een gesprek met de IB’er. Het kind krijgt vervolgens
de begeleiding, die past bij vermeende dyslexie. Een orthopedagoog of psycholoog van
buiten school kan vervolgens door ouders ingeschakeld worden.
Deze kan o.a. met de schoolgegevens vaststellen of er werkelijk sprake is van dyslexie en dan
ook een dyslexieverklaring afgeven. Onze teamleden in samenspraak met de IB’ er kunnen u
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aangeven op welk moment u dit het beste kunt laten onderzoeken. Dit hangt namelijk af van
de ontwikkeling op lees/spellinggebied die uw kind doormaakt. De IB’er kan u adviseren
wanneer de verzekering mogelijk het onderzoek zal vergoeden. Met een officiële
dyslexieverklaring kunnen de faciliteiten en hulp, die het kind al geboden kreeg,
gewaarborgd en zo nodig uitgebreid of aangepast worden op het voortgezet onderwijs.
Daarnaast zorgt de verklaring vaak voor begrip en een verklaring voor wat van tevoren
complexer ging.
4.11 OT
Sinds enkele jaren heeft elk IKC in de gemeente Duiven een ondersteuningsteam (OT).
Het OT is gebaseerd op handelingsgericht werken en werkt vanuit de volgende
uitgangspunten:
§
§
§
§
§
§
§
§

Preventief werken/vroegtijdige onderkenning
Integraal handelingsgericht werken en arrangeren
Minder bureaucratie en snelheid van werken
1 kind - 1 gezin - 1 plan
Ouder/gezin blijft in de regievoering, d.w.z. zij zijn de beste kind kenners en
verantwoordelijk voor kind en ontwikkeling.
IKC is de beste kind kenner als het gaat om onderwijs/kinderopvang
Thuis nabij
Lokaal en regionaal

Het OT kent vijf vaste leden: de IKC-directeur, de IB’ers, een CJG-medewerker en de
bovenschoolse orthopedagoog. Ouders en betrokken teamleden zijn onderdeel van het
proces en worden altijd uitgenodigd voor een OT-bespreking. Indien het voor de
ondersteuning van het kind en/of de ouders wenselijk is, worden andere betrokkenen
(teamleden en/of andere professionals) uitgenodigd voor OT-besprekingen. Dit wordt de
'vrije stoel' genoemd.
Vaste plaatsen:
IKC directeur
Intern begeleiders
Orthopedagoog

CJG-medewerker

Casus gerelateerde plaatsen:
Ouders

Onderwijskundig leider en voorzitter
Coördinatie van de benodigde ondersteuning voor kind
en/of teamlid, coachen van het teamlid
Kennis van leer- en gedragsproblemen, kundig in
observatie, onderzoek, coaching en overdracht van
expertise. Kennis hebben van Ondersteuningsplatform
t.b.v. inzet (generalisten + en specialisten) en /of verwijzing
Signalering van problemen in de driehoek kind - thuis onderwijs. Kan voorlichten, informeren en adviseren.
Werkt met het kind, de ouders en/of een teamlid.
Verantwoordelijke voor het kind, kind kenner,
regievoerder

Teamlid

Eerstverantwoordelijke voor het kind en groep

Vrije stoel

Teamlid Kinderopvang, Leerplichtambtenaar, behandelaar,
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Signalen rondom de ontwikkeling van het kind worden door de ouders en/of het teamlid
opgepikt. De signalen worden door de ouders besproken met het teamlid of door het
teamlid besproken met ouders. Gezamenlijk wordt afgesproken welke
stappen/interventies uitgevoerd zullen worden en wanneer evaluatie plaatsvindt. Het
teamlid start met het invullen van een bespreekformulier.
Aanhoudende signalen worden door het teamlid besproken met de IB’er. Het teamlid
checkt bij andere professionals die met het kind werken of de signalen herkend worden.
Het is de taak van het teamlid om dit te inventariseren.
Signalen van (pedagogisch) teamleden werkzaam binnen onze geboden Kinderopvang
worden door hen neergelegd bij het teamlid van het kind.
Adviezen van de IB’er worden door het teamlid besproken met:
- De ouders: met ouders wordt ten alle tijden gesproken over de signalen rondom
hun kind.
- Het kind (indien mogelijk).
- De teamleden van betrokken kernpartner Kinderopvang Zonnekinderen.
Adviezen worden uitgevoerd. Indien de signalen verdwijnen is de casuïstiek afgerond.
Indien de signalen blijven, dan herhaalt zich de cyclus en kan/zal de IB’er het signaal met
medeweten van ouders bespreken in het IB+ team en/of geagendeerd worden voor het
OT-overleg. De OT-leden kunnen dus opgeroepen en/of ingeschakeld worden bij een
signaal, dan wel aanwezig zijn bij een OT-bespreking.
4.12 Het ondersteuningsprofiel
Het ondersteuningsprofiel van IKC Kameleon in het kader van passend onderwijs
Welke (extra) ondersteuning wij de kinderen van IKC Kameleon kunnen bieden brengen wij
in beeld door middel van ons schoolondersteuningsprofiel. Hierin wordt beschreven wat we
nu kunnen en wat we in de toekomst verder willen ontwikkelen. Zo scheppen we een
duidelijk beeld in wat we leerlingen wel/niet kunnen bieden.
Onze basisondersteuning
• Wij willen een veilige IKC zijn en bieden de kinderen rust, structuur, regelmaat en een
verzorgde omgeving.
• Wij volgen de kinderen middels het CITO-leerlingvolgsysteem. Vanuit de CITO-gegevens
werken wij handelings- en opbrengstgericht middels de 1-zorgroute aan de begeleiding
van de kinderen, waarbij we streven naar het best haalbare.
• Binnen IKC Kameleon werken wij met groepsoverzichten en groepsplannen waarin de
teamleden de pedagogische en didactische behoeftes van ieder kind in beeld brengen.
We richten ons niet op wat er bij een kind niet goed gaat, maar op wat het nodig heeft
om zich verder te ontwikkelen.
• Voor kinderen die de leerlijn niet meer kunnen volgen maken wij een
ontwikkelingsperspectief. We kunnen de kinderen vervolgens een eigen leerlijn bieden
mits deze zich niet toespitst op alle vakken. Ons uitgangspunt is echter dat alle kinderen
zo lang mogelijk het gewone onderwijsprogramma uit de onderwijsmethodes die het IKC
gebruikt, blijven volgen.
• Ons onderwijs wordt door ons geëvalueerd. Er is daartoe een IB+ team ingericht en er
zijn jaarlijks een aantal groepsbesprekingen met de IB’er(s).
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•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•
•
•

•

Naast het resultaatgericht volgen van de kinderen, volgen wij hen ook op sociaalemotioneel gebied omdat we hechten aan het belang van een goed welbevinden en een
goede betrokkenheid als basis voor het leren.
We betrekken de ouders graag in de begeleiding van kinderen. We streven ernaar dit in
de toekomst nog meer te doen. Ouders kennen hun kind als geen ander en kunnen ons
dus voorzien van waardevolle informatie en zijn onze primaire samenwerkingspartner.
IKC Kameleon heeft expertise opgebouwd voor wat betreft preventieve en
(licht)curatieve interventies bij kinderen die een specifieke aanpak nodig hebben bij
technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen.
We zijn ons op dit moment in het protocol rond dyscalculie aan het verdiepen om
vervolgens een aanpak te ontwikkelen, hierbij zetten we een rekenspecialist in.
We zijn thuis in het omgaan met dyslexie, de teamleden kennen de mogelijkheden om
kinderen met dyslexie goed te begeleiden. We zijn bezig ons te verdiepen in het bieden
van compenserende hulpmiddelen, zodat dit een standaard onderdeel van onze
begeleiding zal worden.
IKC Kameleon is werkende aan een specifiek beredeneerd aanbod voor meer- en
hoogbegaafde kinderen.
Teamleden volgen cursussen op allerlei gebied. Veel teamleden zijn al voldoende vaardig
in het bieden van ondersteuning op het gebied van autisme, gedragsproblemen in
bredere zin en AD(H)D. Vaak wordt er gewerkt met een individueel handelingsplan op
het gedrag. Er is veel overleg met ouders. Bij extreem externaliserend gedrag kan
handelingsverlegenheid ontstaan. We willen ons nog verder scholen in het begeleiden
van dit gedrag.
We maken, indien noodzakelijk, gebruik van het geven van time-outs voor leerlingen die
dit nodig hebben. Het maken van een protocol hierop, waarin beschreven wordt hoe we
een kind in time out begeleiden is een actiepunt. Nb: time out is een interne maatregel
en betreft geen disciplinaire maatregel: dan spreken we over een schorsing en hanteren
we de geldende wettelijke afspraken.
We hebben ervaring opgedaan met de begeleiding van kinderen met lichamelijke,
medische en leerbeperkingen. We staan in dergelijke gevallen open voor mogelijkheden
en denken graag in oplossingen in plaats van in problemen. Daarbij verliezen we de
realiteit en de haalbaarheid echter niet uit het oog. Er wordt per kind bekeken in
hoeverre het IKC tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind in
zijn/haar specifieke situatie.
De veiligheid en het welbevinden van het kind staan voor ons voorop. Wanneer we
merken dat we dit niet kunnen waarborgen geven we eerlijk aan dat we de begeleiding,
die nodig is, niet kunnen bieden binnen het IKC.
Er is sprake van een gedeeltelijke “warme” overdracht vanuit de voorschoolse opvang.
Dit willen we meer verfijnen.
Een “warme” overdracht rond kinderen met extra zorg die naar het voortgezet onderwijs
gaan, is sinds enkele jaren goed verzorgd.
Jonge risicoleerlingen worden begeleid vanaf dag 1. Op dit moment wordt er gewerkt
aan een warme overdracht van leerlingen met extra zorg vanuit de voorschoolse opvang.
Er zijn contacten met de voorschoolse opvang en men is bezig deze overdracht in de
nabije toekomst te gaan organiseren.
Het IKC wil in de komende jaren een nieuw programma kiezen en invoeren om onze
kinderen sociaal emotioneel nog beter te kunnen ondersteunen.
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Dit programma moet bovendien preventief werken op het ontstaan van pestgedrag.
Mediation lijkt ons daarbij een goed middel.
Welke interne en externe expertise/deskundigheid heeft IKC Kameleon in huis?
• IKC Kameleon maakt gebruik van de volgende intern aanwezige specifieke
teamdeskundigheid: het coachen van teamleden, intercollegiale intervisie, kennis op het
gebied van leerlingen met autisme en ADHD en kennis rond meer- en hoogbegaafdheid.
Het IKC maakt gedurende de lessen gebruik van de uitgangspunten van meervoudige
intelligentie, waardoor we tegemoetkomen aan de verschillende wijzen waarop kinderen
leren. We maken gebruik van de no blaim methode bij pestgedrag in een groep. Onze
teamleden zijn vaardig in het maken van groepshandelingsplannen. Deze plannen
vormen de leidraad om onderwijs op maat te bieden.
• Het IKC maakt gebruik van de volgende extern aanwezige specifieke deskundigheid
binnen het bestuur, het samenwerkingsverband en de omgeving: de logopediste van de
GGD, de schoolverpleegkundige en de schoolarts van de GGD, de orthopedagoge van
Innerwaard, de maatschappelijk werker vanuit het CJG , dyslexiebegeleiding vanuit
diverse expertise centra zoals bijvoorbeeld Marant en RID, het aanbod van diverse
psychologen vanuit de omgeving, diverse bureaus gespecialiseerd in SOVA-trainingen en
cursussen op weerbaarheid en faalangst, de jeugdpsychiatrie van bijvoorbeeld Karakter
en de GGZ, diverse particuliere remedial teachers ( die wanneer mogelijk) ook onder
lestijd hulp bieden.
Welke ondersteuningsvoorzieningen heeft IKC Kameleon?
• Onze meer-en hoogbegaafde kinderen krijgen de mogelijkheid om te compacten en te
verrijken. Ook wordt er door een native speaker Spaans aangeboden als vak.
• Een IB+ team bestaande uit 2 intern begeleiders en de directie.
• Er is een meldcode kindermishandeling. De IB’ers zorgen ervoor dat deze onder de
aandacht blijft van al onze teamleden.
• Het is in beperkte mate mogelijk om aan leerlingen remedial teaching te bieden buiten
de groep.
• Wij maken gebruik van vakleerkrachten voor muziek en bewegingsonderwijs.
• Na lestijd is er een divers aanbod van activiteiten binnen het gebouw waar kinderen aan
mee kunnen doen zoals: lessen Engels, sport etc. Dit aanbod kan wisselen. Ouders
betalen voor deelname een bijdrage.
Welke voorzieningen in de fysieke omgeving heeft IKC Kameleon?
• Er is een verzorgingsruimte voorzien van een douche en verschoningstafel gecreëerd,
voor kleuters en andere kinderen die hiervan gebruik moeten maken. Dit is tevens het
invalidentoilet.
• Het gebouw is op de begane grond wel en m.b.t. de bovenste etage niet
rolstoelvriendelijk.
• Er is een beperkt aantal gespreksruimtes.
• Er is inpandig een (jaarlijks onderhouden en gekeurd) speellokaal.
• Het gebouw heeft een grote en kleine hal, waarin kinderen kunnen werken en waar een
podium opgebouwd kan worden voor vieringen.
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Met welke ketenpartners werkt IKC Kameleon samen?
Het IKC werkt, ten behoeve van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, samen met
de volgende organisaties en instellingen: CJG, Jeugdbescherming Gelderland, STMR,
GGD/JGZ, voorschoolse voorzieningen zoals peuterspeelzalen en de kinderopvang, scholen
voor PO en VO, SBO de Schilderspoort en de Regionale Expertise Centra. De maatschappelijk
werker is ook op gezette tijden aanwezig binnen ons IKC.
Met haar kunnen zaken besproken worden aangaande:
• Opvoedingsproblemen (slecht luisteren, slaap-eetproblemen enz.)
• Problemen in de thuissituatie ten gevolge waarvan een kind in de groep hinder
ondervindt (scheiding, overlijden of ziekte van een dierbare, gebrek of overmaat aan
sturing, etc.)
• Moeite met sociale contacten
• Pesten of gepest worden
Teamleden en IB’er kunnen de maatschappelijk werkster consulteren. Ook een ouder kan
door een teamlid en/of de IB’er uitgenodigd worden voor een spreekuur. Een andere
mogelijkheid is dat een ouder zich meldt bij de IB’er voor het maken van een afspraak met
de maatschappelijk werkster. Dit kan zonder dat het bespreekonderwerp genoemd wordt.
Soms is een gesprek voldoende, soms meerdere en soms blijkt dat er andere hulp nodig is.
De schoolmaatschappelijk werker wijst u dan de weg. Samen met u en het IKC zoekt hij of zij
dan naar een oplossing die bij uw kind, u en het IKC past. Soms kiezen ouders ervoor,
meestal nadat het IKC heeft mogen meedenken en de keuze onderschrijft, een particuliere
hulpverlener of hulpverlenende instantie in te schakelen. Wanneer IKC en ouders het samen
eens zijn over deze vorm van externe samenwerking, worden er tevoren afspraken gemaakt
over het samenwerkingstraject en de frequentie van ontmoetingen met deze externe
hulpverlener.
Anders is het wanneer ouders op volledig eigen initiatief hulp zoeken bij particuliere
instellingen. Het verzoek tot medewerking van het IKC dient dan mondeling of schriftelijk
aan de directie gemeld te worden. De directie beslist aan de hand van de concrete hulpvraag
of en in welke vorm en mate, verdere medewerking gegeven wordt. Deze beslissing wordt
aan de ouders meegedeeld. Wanneer overeenstemming wordt bereikt over een vorm van
samenwerking en er verslagen gemaakt worden door deze externen waarin sprake is van
een IKC-aandeel, dient dit, voordat het verslag naar buiten gaat, eerst door de intern
begeleider/ IB+ team gelezen te worden en voor akkoord verklaard te worden. Een kopie
gaat in het kind dossier. Indien er handelingssuggesties aangereikt worden, dient het teamlid
in samenspraak met de IB’er te bekijken wat de consequenties zijn en in hoeverre deze
realiseerbaar zijn. Is er sprake van een controverse over de gewenste handelingen, dan dient
deze kenbaar gemaakt te worden door beide partijen aan de directie. Deze neemt een voor
alle betrokkenen bindende beslissing en deelt deze schriftelijk mee aan de ouder(s).
Professionals vanuit het ondersteuningsplatform kunnen zoals eerder beschreven ingezet
worden bij de zorg voor een kind dat meer ondersteuning behoeft wanneer het teamlid, de
ouders en de IB’er de tot dan toe geboden ondersteuning niet toereikend achten.
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5. DE RAPPORTAGE
5.1 Werk mee naar huis
In de onderbouw worden werkjes vaak direct mee naar huis gegeven. Daarnaast kunt u
natuurlijk ’s morgens vroeg tijdens het inloopkwartier werk van uw kind bekijken.
5.2 Rapporten, ouder & kind gesprekken
Warme overdracht van peuter naar kleuter voor de start van groep 1*:
- Vanuit onze eigen IKC-peutergroepen: vier weken voordat het kind instroomt (dus
een maand voordat het kind 4 wordt) een overdracht gesprek met ouders, leerkracht
en PM’er. Bij grotere ondersteuningsbehoefte sluit ook een lid van het IB+ team aan.
- De peuter maakt in de laatste periode (3 maanden voordat het kind 4 jaar wordt)
samen met de PM’er al kennis met de groep en het teamlid.
- Er worden ook nog wenmomenten (max. 10 dagdelen) ingepland.
*Als het kind gebruik heeft gemaakt van een andere kinderopvang of helemaal geen opvang
heeft gehad zal er o.b.v. de aanmelding en het overdrachtsdocument een plaatsing worden
georganiseerd waarbij het kind wel max. 10 dagdelen kan wennen in de kleutergroep waarin
het een plekje krijgt.
Na 3-4 weken: startgesprek met ouders en teamlid (kind welkom en indien nodig sluit een
lid van het IB+ team aan m.b.t. de ondersteuningsbehoefte) (startgesprek als kort verslag
in Parnassys)
September:
Kleuters:
Gr 3-8:
November:
Kleuters:
Gr 3-7:
Gr 8:
Januari:
Kleuters:
Gr 3-8:
Maart:
Kleuters:
Gr 3-7:
Gr 8:
Mei:
Kleuters:
Gr 3-8:
Juni:
Kleuters:
Gr 3-7:

startgesprek
startgesprek

- >: ouders en teamlid
- >: ouders, kind en teamlid

kindgesprek: teamlid en kind onder lestijd
rapportgesprek: ouders, kind en teamlid
(definitief) adviesgesprek: ouders, kind en teamlid
KIJK-gesprek: ouders en teamlid
kind gesprek
-> groepen 3 t/m 8: teamlid en kind onder lestijd
kind gesprek: teamlid en kind onder lestijd
rapportgesprek: ouders, kind en teamlid
gesprek over het onderwijskundig rapport: ouders, kind en teamlid
kind gesprek: teamlid en kind onder lestijd
kind gesprek -> groepen 3 t/m 8: teamlid en kind onder lestijd
KIJK-rapport: geen gesprekken (tenzij het teamlid of ouder hierom
vraagt)
rapport: geen gesprekken (tenzij het teamlid of ouder hierom vraagt)
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5.3 Het adviesgesprek in 8
De teamleden van de groepen 8 stellen een VO-advies op en bespreken dit met de IB’er en
de directie. Dit voorlopig advies wordt besproken met de ouders en het kind in november. In
februari wordt het onderwijskundig rapport besproken met de ouders en het kind. Waar
nodig wordt het advies bijgesteld o.b.v. de behaalde resultaten. Hierna bepaalt u met uw
kind de keus voor een school van het voortgezet onderwijs en verzorgt u de aanmelding.
5.4 Het CITO -advies in groep 8
De kinderen van de groepen 8 nemen deel aan de Cito-eindtoets basisonderwijs. De afname
van deze toets vindt plaats in de maand april. Deze landelijke toets meet de resultaten van
uw kind in vergelijking met andere kinderen op het gebied van rekenen, taal en
informatieverwerking. In het leerlingenrapport dat u ontvangt, wordt een relatie gelegd
tussen de behaalde score en instroom in het voortgezet onderwijs. Voor meer informatie
over deze toets zie: www.centraleeindtoetspo.nl
5.5 Het adviesverslag voor het voortgezet onderwijs
Nadat uw kind is aangemeld op een school voor voortgezet onderwijs, ontvangen wij van de
school een inlichtingenformulier. Op dit inlichtingenformulier worden o.a. het schooladvies
en de resultaten van het CITO LOVS vermeld. Het IKC levert, met u en uw kind besproken,
het onderwijskundig rapport aan bij de VO-school. Het kan zijn dat het VO en het teamlid
van groep 8 met elkaar een warme overdracht doen. De ontvangende VO-school beslist
vervolgens over de toelating, waarvan u en wij schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Ook
hierbij geldt de wet passend onderwijs.
5.6 Het onderwijskundig rapport
Bij veranderingen van school i.v.m. verhuizing of om een andere reden wordt een
onderwijskundig verslag opgemaakt. Dit verslag is bestemd voor de ontvangende school. De
ouders ontvangen een kopie van dit verslag.
5.7 De resultaten
Middels deze schoolgids informeren wij de ouders over de met het onderwijs bereikte
resultaten.
• De scores die de kinderen van groep 8 behalen bij de Cito–eindtoets;
• De uitstroomgegevens van leerlingen van groep 8 naar scholen voor voortgezet
onderwijs;
• Het aantal kinderen dat is verwezen naar het speciaal onderwijs.
Bij de verwijzing spelen het advies van de school en de score van de CITO-eindtoets een rol.
De gemiddelde scores van deze eindtoets van de laatste vijf jaar zijn:
pagina 31

SCHOOLgids van IKC Kameleon

2020 - 2021

_______________________________________________________________________________________

2014/2015: 537,8
2015/2016: 535,5
2016/2017: 537,1
2017/2018: 535,1
2018/2019: 535,1
2019/2020: geen afname vanwege Corona
Het landelijk gemiddelde is rond de 535, de score beweegt zich tussen de 500 en 550.
De inspectie verdeelt scholen in groepen. Deze scholengroepen hebben te maken met de
achtergrond en de opleiding van de ouders. We hechten aan goede prestaties van de
kinderen, niet alleen op het gebied van taal en rekenen maar ook op het gebied van
expressieve vakken en sociaal emotionele vorming. Niet voor niets investeren we in
vakleerkrachten voor gymnastiek en muziek.
De uitstroom van onze leerlingen tijdens de laatste vijf jaar ziet er als volgt uit:
Vmbo < T

Vmbo T

Vmbo-T/HAVO

Havo

Havo/Vwo

Vwo

Totaal

2015

23

23

-

10

-

5

61

2016

15

10

4

6

3

2

40

2017

12

7

3

8

-

14

44

2018

21

3

8

4

14

-

50

2019

12

1

5

6

1

1

26

Scholen voor voortgezet onderwijs rapporteren jaarlijks aan ons terug. Na drie jaar
voortgezet onderwijs blijkt dat tussen de 90 en 95 procent van onze leerlingen nog steeds
binnen de uitstroomrichting onderwijs volgt. U kunt dit ook terugvinden op
www.scholenopdekaart.nl
Verwijzingen speciaal (basis) onderwijs:
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

0
2
2
2
3
3
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6. DE INFORMATIEVERZORGING
6.1 De SCHOOLgids
De SCHOOLgids geeft u informatie over hoe we inhoudelijk en organisatorisch het onderwijs
binnen het IKC vormgeven in de dagelijkse praktijk. De SCHOOLgids kan u als ouder
behulpzaam zijn bij het maken van een schoolkeus voor uw kind. Met de SCHOOLgids
verantwoorden we ons naar alle ouders.
6.2 De IKC-gidskalender
Vanaf de zomervakantie is de IKC-gidskalender als papieren kalender beschikbaar en digitaal.
6.3 De nieuwsbrief
Eenmaal per maand ontvangt u onze digitale nieuwsbrief via de mail. De nieuwsbrief geeft
aan wat er de afgelopen periode binnen ons IKC allemaal te doen was. U vindt hierin vaste
rubrieken als: informatie over het IKC (ontwikkelingen), IKC-raad, welkom op ons IKC, de
agenda en een overzicht van groeps- en IKC-activiteiten.
6.4 Het ouderportaal
Wij hebben een digitaal ouderportaal middels de app Parro. Dit is een beveiligde omgeving
waar teamleden u kunnen informeren over zaken die de groep aangaan. Tevens kunt u via
het ouderportaal gesprekken inplannen en is er een fotogalerij. De verwachting is dat het
portaal steeds meer de email (berichten) en nieuwsbrieffunctie gaat overnemen.
6.5 Vanuit de ouderraad
De ouderraad vergadert 6 keer per jaar. De vergadering is openbaar en kan derhalve bezocht
worden. De vergadermomenten staan vermeld in de IKC-gidskalender en worden vermeld in
de nieuwsbrief. De ouderraad doet verslag van haar activiteiten in de nieuwsbrief of op de
website.
6.6 Vanuit de oudercommissie (kinderopvang)
De oudercommissie is samengesteld uit 2 tot 3 gekozen ouders van kinderen die gebruik
maken van de kinderopvang. De OC heeft een paar keer per jaar overleg met de IKC-directie.
Bij dit overleg wordt gesproken over de formele onderwerpen zoals deze bij wet zijn
vastgelegd. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Vanuit Zonnekinderen is er
ook een Centrale Ouder Commissie (COC). Deze is vergelijkbaar met een GMR.
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6.7 Vanuit de medezeggenschapsraad/ IKC-raad
De MR bestaat uit een gekozen vertegenwoordiging van ouders en teamleden. Informatie
over de activiteiten van de medezeggenschapsraad vindt u op de website of in de
nieuwsbrief. Het jaarverslag van de medezeggenschapsraad is voor ouders ter inzage via de
website. Binnen het IKC werken we ook met een IKC-raad. Hierbij is de MR aangevuld met de
OC. Op basis van thema’s wordt de IKC-ontwikkeling kritisch gevolgd om zo als IKC de goede
dingen op de goede manier te blijven doen. Zes keer per jaar komt de IKC-raad bijeen.
Besluitvorming vindt, conform wetgeving, plaats binnen de eigen geledingen.
6.8 Informatie voortgezet onderwijs
Wanneer kinderen in groep 8 zitten, is het voor u belangrijk om geïnformeerd te worden
over alles aangaande de overgang naar het voortgezet onderwijs. Algemene informatie krijgt
u op de onderwijsinformatiemarkt en/of de open dag die door de VO-scholen wordt
georganiseerd.
6.9 Informatieverstrekking aan gescheiden ouders
In het geval van een scheiding tussen ouders wordt het IKC zo nu
en dan geconfronteerd met verzoeken van een ouder om te
worden ingelicht over het schoolgaande kind dat niet bij de
betreffende ouder woont. In de situatie dat beide ouders, ook
na scheiding, samen het gezag hebben, dient ons IKC beide
ouders te informeren.

•
•
•
•
•
•

Uitwerking van de regeling:
• Beide ouders hebben inzagerecht in stukken betreffende het
kind/de kinderen.
• Beide ouders worden uitgenodigd voor ouderavonden.
Het IKC biedt de gelegenheid om met de ouders een apart 10-minutengesprek te voeren.
Indien 1 van de ouders een gezamenlijk gesprek weigert bij een probleemsituatie dient er
verslaggeving plaats te vinden en naar de andere ouder gezonden te worden.
Gemaakte afspraken aangaande de kinderen worden in probleemsituaties altijd aan
beide ouders uitgereikt.
Het IKC bespreekt alleen de stand van zaken rondom de kinderen m.b.t. het onderwijs.
Het IKC ontvangt op schrift de bestaande bezoekregeling om bij voorkomende situaties
de juiste ouder te kunnen benaderen/informeren.
Bij jonge kinderen dient het IKC te weten wie er op welke dag een kind afhaalt.

Indien er sprake is van 1 voogd mogen wij alleen informatie verstrekken aan de voogd en
niet aan de andere ouder. Hiervoor dient het IKC over een afschrift van de uitspraak m.b.t.
het ouderlijk gezag van de rechter te beschikken.
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6.10 De website
Meer informatie over ons IKC vindt u op onze website: www.ikc-kameleon.nl .
6.11 Scholen op de kaart
Scholen op de kaart is een project waarbij cijfermatige informatie over scholen voor primair
onderwijs verzameld wordt in één systeem en vervolgens op een eenduidige en
toegankelijke manier gepresenteerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het gebied
van onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel.
Doelstelling van Vensters PO is om samen met schoolbesturen en scholen te komen tot een
instrument waarmee zij:
•
•
•

De eigen organisatie professioneler kunnen besturen en opbrengstgerichter kunnen
werken
Aan belanghebbenden verantwoording kunnen afleggen
Informatie voor ouders beschikbaar kunnen stellen, onder andere met het oog op
schoolkeuze.

Scholen op de kaart gebruikt onder meer data van DUO en de Inspectie van het Onderwijs.
Dit zijn de centrale data. Een deel van de gegevens leveren scholen of besturen ook zelf aan;
de zogenaamde decentrale data. Vensters PO geeft alle cijfers in heldere grafieken, tabellen
en rapportages terug aan de scholen en schoolbesturen. Waar mogelijk op zo’n manier dat
scholen hun eigen resultaten eenvoudig kunnen vergelijken met landelijke gemiddelden.
Wilt u meer weten over IKC Kameleon: www.scholenopdekaart.nl
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7. PARTICIPATIE OUDERS
7.1 De medezeggenschapsraad/ oudercommissie/ IKC-raad
De medezeggenschapsraad is het bij de wet ingestelde orgaan, dat als gesprekspartner van
het bestuur fungeert. Sommige besluiten van het bestuur behoeven instemming van de MR;
bij andere besluiten dient de MR-advies uit te brengen. De bevoegdheden liggen vast in de
wet en in het medezeggenschapsreglement. In dat reglement is ook bepaald, dat de
vergaderingen van de MR toegankelijk zijn voor ouders en het personeel.
Binnen IKC Kameleon bestaat de MR uit 4 ouderleden en 4 teamleden. De directeur neemt
als vertegenwoordiging van het schoolbestuur deel aan het MR-overleg. De zittingsduur van
de leden van de MR is 3 jaar. Zij zijn herkiesbaar. Namen van de leden van de raad vindt u in
de informatiekalender en op de website; de maandelijkse vergaderdatum staat hierin ook
vermeld. Vanuit de kinderopvang is er een formeel orgaan gelijk aan de MR genaamd: de
oudercommissie. Ouders vanuit de kinderopvang worden gekozen en lid. Vaste
sparringpartner is de IKC-directeur. Zonnekinderen heeft ook een centrale oudercommissie
(COC). Deze is vergelijkbaar qua bevoegdheden met een GMR.
Sinds afgelopen IKC-jaar is de MR uitgebreid met de OC tot een IKC-raad. Alle MR overleggen
worden samen met de OC gevoerd op basis van vooraf gekozen IKC-thema’s. Collectief
worden meningen gevormd en de eventuele besluitvorming vindt plaats binnen de
geledingen MR en OC conform de wetgeving.
7.2 De ouderraad
De ouderraad is een overlegorgaan van ouders van het IKC. Zij behartigt de belangen van de
ouders en bevordert een goede samenwerking en communicatie tussen ouders en IKC. Uit
de leden van de ouderraad wordt een dagelijks bestuur gekozen. De leden worden gekozen
voor een periode van 3 jaar en zijn herkiesbaar. De ouderraad vergadert 6 keer per jaar. Bij
de vergaderingen is de directeur of een ander MT-lid van het IKC aanwezig. De ouderraad
staat open voor uw vragen, wensen en ideeën.
7.3 De ouderbijdrage
De ouderraad organiseert jaarlijks diverse activiteiten. In de brochure van de ouderraad leest
u meer over het aanbod : https://www.ikc-kameleon.nl/wp-content/uploads/2016/05/ORflyer.pdf Om deze activiteiten te kunnen bekostigen int de ouderraad jaarlijks de vrijwillige
ouderbijdrage van € 35,- per kind.
Als uw financiële situatie het niet toestaat om de ouderbijdrage zelf te betalen kunt u een
beroep doen op Stichting Leergeld. Neem in dit geval contact op met Roger Visser, de
directeur.
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8. GEBRUIK IKC-GEBOUW
8.1 Kinderopvang
Binnen IKC Kameleon is het mogelijk gebruik te maken van verschillende soorten van
kinderopvang via onze kernpartner Zonnekinderen. De opvang vindt zoveel mogelijk plaats
binnen het IKC. Uiteraard bent u vrij om gebruik te maken van andere aanbieders van vooren naschoolse opvang. Wij dragen zorg voor een goede overdracht.
8.2 Overige activiteiten
In het gebouw vinden incidenteel verschillende activiteiten plaats na lestijd. Hiertoe worden
o.a. lokalen en de speelzaal verhuurd. Zo is vorig jaar o.a. een aanbod geweest voor Engelse
les.

pagina 37

SCHOOLgids van IKC Kameleon

2020 - 2021

_______________________________________________________________________________________

9. INSCHRIJVING EN PLAATSING
9.1 Procedure inschrijving
Ouders die belangstelling hebben voor ons IKC kunnen dit kenbaar maken via de directie
van IKC Kameleon. Na een kennismaking/rondleiding is het mogelijk uw kind(eren) in te
schrijven. Bij voorkeur zodra uw kind 2 jaar en 9 maanden is.
Spelregels voor inschrijven:
•
•
•
•
•

Inschrijven kan alleen door één van de biologische ouders van het kind of door een
volwassene die (tijdelijk) de zorgtaak van de biologische ouders overneemt: pleegouders,
verzorgers, voogden.
Inschrijven kan voor de groepen 1 t/m 8 van het basisonderwijs. Aanmelden voor de
kinderopvang van 0-4 jaar verloopt via de website: www.zonnekinderen.nl
Als u een keuze maakt voor ons IKC, houdt dat in dat u de doelstellingen, onderwijsvisie
en onderwijsvormen van het IKC accepteert en respecteert.
Inschrijven voor het nieuwe IKC jaar doet u bij voorkeur voor 1 maart voorafgaand aan
dat IKC jaar.
Binnen ons IKC is een maximumaantal kinderen (plafond) vastgesteld voor de totale IKC
en een maximumaantal voor groep 1.

9.2 Voorrangsregels bij plaatsing.
1. Kinderen die al een broertje of zusje hebben op IKC Kameleon krijgen
voorrang bij plaatsing totdat het plafond bereikt is.
2. Dan volgen de kinderen voor wie IKC Kameleon dichtbij is en woonachtig zijn binnen
de gemeente Duiven. Ook hier weer: totdat het plafond bereikt is.
3.

Als er daarna nog plek is volgen de overige Inschrijvingen.

9.3 Over het plaatsingsadvies
Heeft u uw kind voor 1 maart voorafgaand aan het nieuwe IKC-jaar ingeschreven, dan
ontvangt u het plaatsingsadvies voor 1 april. Heeft u uw kind ingeschreven dan ontvangt u zo
spoedig mogelijk het advies. In principe plaatsen we kinderen die al onderwijs genieten
binnen Duiven e.o. pas in het nieuwe IKC-jaar en niet tussentijds. Dit geldt niet voor
verhuizingen van buiten de gemeente naar Duiven of situaties waarbij er sprake is van
bijzondere omstandigheden.
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9.4 Het moment dat uw kind naar IKC Kameleon (groep 1) mag.
De Wet op het primair onderwijs (WPO) geeft aan dat een kind naar de basisschool mag
wanneer het vier jaar wordt (wpo, art. 39, lid 1). Op de eerste dag van de maand nadat het
kind 5 jaar is geworden, gaat de leerplicht in. Als het kind vier jaar en ingeschreven is op de
school, heeft het schoolbestuur een onderwijsplicht. Dat betekent dat het bestuur een plicht
heeft voor goed onderwijs en de bekostiging hiervan.
Als het kind 3 jaar en 10 maanden is, mag het al een paar dagen op de basisschool komen
wennen (wpo, art.39, lid 3). Dat mag maximaal 5 dagen. Scholen kunnen deze 5 dagen
verdelen in 10 halve dagen of ervoor kiezen de kennismakingsperiode korter te laten duren.
IKC Kameleon kiest samen met ouders en teamlid wat de beste hoeveelheid wendagen zal
moeten zijn. Basisscholen zijn niet verplicht een kennismakingsperiode aan te bieden. Het
schoolbestuur heeft naar de kinderen die gebruik maken van de kennismakingsperiode geen
onderwijsplicht. Vanwege civiele aansprakelijkheid is het niet geoorloofd om het kind eerder
dan 3 jaar en 10 maanden naar de basisschool te laten gaan.
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10. GEZONDHEID BINNEN HET IKC
10.1 Wat biedt de GGD Gelderland-Midden u en uw kind?
Jeugdgezondheidszorg op de basisschool
De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Midden volgt de ontwikkeling
en gezondheid van kinderen tijdens de IKC-periode. Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen,
doktersassistenten en logopedisten doen dit samen met het IKC en ouders. JGZ beantwoordt
vragen van teamleden en ouders op het gebied van ontwikkeling, gezondheid en opvoeding.
Spraak- en taalonderzoek voor kinderen van 5 jaar - indien van toepassing voor IKC
De logopedist komt 2x per jaar op locatie. Dan roept zij alle 5-jarigen om de beurt uit de
groep voor een onderzoek. Zij let tijdens het gesprek met het kind op de spraak- en
taalontwikkeling. Na het onderzoek informeert de logopedist ouders over de resultaten. Is
eerder onderzoek door de logopedist nodig? Neem dan contact met ons op.
Gezondheidsonderzoek voor kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar
Alle kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar krijgen een oproep voor een gezondheidsonderzoek.
De doktersassistente houdt een praatje in de klas om de kinderen op het onderzoek voor te
bereiden. Daarna haalt zij de kinderen een voor een uit de klas. Zij start met een algemeen
gesprek, meet en weegt het kind en onderzoekt of het kind goed ziet en hoort. Bij 10/11jarigen is er alleen een gehooronderzoek als daar een reden voor is. Is er sprake van
overgewicht? Dan wordt ook de bloeddruk gemeten. Het meten en wegen gebeurt met
kleding aan. Ouders zijn niet aanwezig bij dit onderzoek. Is hier behoefte aan? Bel of mail
ons op het moment dat de uitnodiging is ontvangen.
Soms blijkt uit het onderzoek door de doktersassistente dat het kind extra aandacht nodig
heeft. Dan volgt een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of
jeugdverpleegkundige.
Liever geen onderzoek?
Liever geen standaardonderzoeken door JGZ? Geef dit dan aan ons door.
Inentingen voor kinderen van 9 en 12 jaar
In het jaar dat een kind 9 wordt, krijgt het een oproep voor twee prikken (DTP en BMR).
Op 12-jarige leeftijd ontvangen meisjes een uitnodiging voor een prik tegen
baarmoederhalskanker (HPV). Nog niet alle vaccinaties gehad? Maak dan een afspraak om
deze in te halen.
Samenwerking
Soms kan het nodig zijn dat JGZ de situatie van het kind met deskundigen of school wil
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bespreken. Dit gebeurt natuurlijk alleen in overleg met de ouders. Samen bekijken we wat
de juiste hulp is.
Contact en bereikbaarheid
Is er een vraag over opvoeding, groei en/of ontwikkeling? Is er behoefte aan advies, een
afspraak of meer informatie? Neem dan contact met ons op. De afdeling JGZ is bereikbaar
via:
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM).
Afdeling Jeugdgezondheidszorg
Postbus 5364
6802 EJ Arnhem
www.vggm.nl (0800) 8446 000

10.2 Hoofdluiscontrole
Periodiek worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Data staan vermeld in de IKCgidskalender en worden tevens vermeld in de nieuwsbrief.
10.3. Bereikbaarheid
De dagen en tijden waarop het schoolgezondheidsteam telefonisch bereikbaar is, staan
vermeld in de IKC-gidskalender.
10.4 Pestprotocol
Ons IKC hanteert bepaalde gedragsregels. Gedragsregels op het terrein van pesten maken
daar deel van uit. Door regels en afspraken zichtbaar te maken, kunnen kinderen en
volwassenen, als zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en
afspraken. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we kinderen en
IKC-team in de gelegenheid om met veel plezier naar het IKC te (blijven) komen.
Doelen van het pestprotocol:
Het scheppen van een goed pedagogisch klimaat, waarbinnen alle betrokkenen zich veilig
voelen. Het bijdragen aan het voorkomen van pesten.
De aanpak:
Preventieve maatregelen op school -, groeps - en individueel niveau.
Aanpak van ruzies en pestgedrag.
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11. EEN VEILIG IKC
11.1 Verzekering
IKC Kameleon heeft een collectieve ongevallenverzekering. Dit betekent dat de kinderen
vanaf huis naar het IKC en omgekeerd, gedurende de lestijden, bij excursies, uitstapjes,
kamp e.d. tegen ongevallen verzekerd zijn. Deze verzekering regelt ook aansprakelijkheid
voor ouders, teamleden en anderen, die in opdracht van het IKC-werkzaamheden verrichten.
11.2 Klachtenregeling
Het bestuur van Stichting Innerwaard vindt dat de communicatielijn zo kort en helder
mogelijk moet zijn als er reden tot klagen is. De klachtenprocedure is een wettelijk
instrument dat alleen wordt ingezet als de normale communicatieprocedure tekort schiet.
Heeft u een probleem of een klacht? Neemt u dan contact op met het teamlid van uw kind.
Komt u er samen niet uit, dan kunt u terecht bij de directie of bij de contactpersoon. Ieder
IKC van Innerwaard heeft een eigen contactpersoon. Binnen ons IKC is dat Monique
Fierkens.
Interne contactpersoon
Binnen het IKC is een contactpersoon waarbij u terecht kunt met een klacht over
machtsmisbruik door iemand van het IKC (personeel, kinderen, ouders, vrijwilligers). De
contactpersoon zal naar uw verhaal luisteren en samen met u kijken wat er nu gaat
gebeuren. De contactpersoon gaat niet zelf met de klacht aan de slag, maar verwijst u door
naar de externe vertrouwenspersoon.
Externe vertrouwenspersoon
Stichting Innerwaard heeft een externe vertrouwenspersoon in dienst. Elke
schoolcontactpersoon kan u met deze vertrouwenspersoon in contact brengen. De
vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt en
beoordeelt of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij begeleidt
u desgewenst bij de verdere procedure en kan helpen bij het doen van aangifte bij politie of
justitie. U kunt contact opnemen met de vertrouwenspersoon via Bureau Onderwijszorg tel.
(0316) 34 16 18.
Klachtencommissie
Onze stichting is aangesloten bij de klachtencommissie Samenwerkingsverband de Liemers.
De klachtenregeling vindt u op de website www.wsnsdeliemers.nl onder de knop
‘protocollen’.
11.3 Bedrijfshulpverleners
Binnen het IKC zijn 10 personeelsleden geschoolde bedrijfshulpverleners. Zij beschikken over
een actuele EHBO-bevoegdheid en reanimatiediploma. Tevens kunnen zij een begin van
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brand bestrijden en in noodsituaties worden onder hun leiding alle personen in het IKC
gealarmeerd, eventueel geëvacueerd. Dit gebeurt volgens een vaststaand protocol.
11.4 Ontruimingsoefeningen
Het IKC heeft een calamiteitenplan.
Aan het begin van ieder IKC-jaar vertelt het teamlid wat de kinderen moeten doen in geval
van calamiteiten. Om dit in een geval van een calamiteit ook goed te kunnen uitvoeren,
organiseren wij ieder jaar 1 of 2 keer (on)aangekondigd een ontruimingsoefening.

11.5 Privacy
De Europese Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschermt
volwassenen en jongeren tegen onjuist gebruik van persoonsgegevens. De school leeft deze
regels na. Binnen ons IKC wordt dus zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze kinderen
en hun ouders/verzorgers. In verband met het geven van onderwijs en opvang, het
begeleiden van de kinderen, en de vastlegging daarvan in de administratie van het IKC,
worden er persoonsgegevens verwerkt. Het vastleggen en gebruiken van deze
persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is. De gegevens worden
beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Het IKC maakt ook gebruik van
digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal
kind-gegevens. Het IKC heeft met die leveranciers strikte afspraken gemaakt over het
gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Gegevens worden alleen
gedeeld met andere organisaties indien er een grondslag voor is of als ouders/verzorgers
daar toestemming voor hebben gegeven bijv. voor publicatie van beeldmateriaal.
Aan het volledige Privacy statement van ons IKC wordt nog gewerkt. Daarin is beschreven
hoe het IKC concreet omgaat met de persoonsgegevens van kinderen en ouders/verzorgers
en wat hun rechten zijn. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie van ons
IKC. Innerwaard kent de volgende spelregels m.b.t. de privacy:
https://www.innerwaard.nl/privacyverklaring/
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12. SPONSORING
Bij sponsoring gaat het over geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt en
waarvoor een tegenprestatie wordt verlangd, waarmee kinderen of ouders in IKC-verband
worden geconfronteerd. Wanneer ons IKC met sponsoractiviteiten te maken krijgt, dan
zullen aan een overeenkomst met een sponsor de volgende uitgangspunten ten grondslag
liggen:
• Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en
doelstelling van het IKC. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/ of
lichamelijke gesteldheid van kinderen. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de
goede smaak en het fatsoen;
• Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de
onafhankelijkheid van het onderwijs, de opvang, het IKC en de daarbij betrokkenen in
gevaar brengen;
• Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of continuïteit van het onderwijs en de
opvang beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het educatieve aanbod en de kwalitatieve
eisen die het IKC aan het onderwijs en de opvang stelt.
Het primaire proces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.
De medezeggenschapsraad/ IKC-raad heeft instemmingsbevoegdheid over sponsoring.
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13. BENUTTING VAN DE VERPLICHTE ONDERWIJSTIJD
13.1 Aantal uren onderwijs
Het activiteitenplan wordt zodanig ingericht dat de leerlingen in acht schooljaren minimaal
7520 uren onderwijs hebben genoten. Het totaal van de afgelopen 8 jaar komt op 7586,75
uur. In de afgelopen 8 jaar hebben de leerlingen de volgende uren gemaakt:

2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

Onderbouw

Bovenbouw

916,5
914,75
911
908,75
902,25
905,5
913,25
906,5

993
989
989,75
987,5
976,5
991
989,75
978,5

13.2 lestijden groepen 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4:
Maandag
8.30-14.30
Dinsdag
8.30-14.30
Woensdag
8.30-12.15
Donderdag
8.30-14.30
Vrijdag
8.30-11.45

Groep 5 t/m 8:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.30-14.30
8.30-14.30
8.30-12.15
8.30-14.30
8.30-14.30

13.3 Invulling onderwijstijd groep 1/2
Vak
Taalvaardigheden
Rekenvaardigheden
SEO
Motorische vaardigheden
Levensbeschouwing
Muziek/drama
Bewegingsonderwijs/buitenspelen
Totaal aantal lesuren per week

Groep 1
8u
2 u 30 min
30 min
6 u 30 min
15 min
45 min
5u
23 u 30 min

Groep 2
8u
2 u 30 min
30 min
6 u 30 min
15 min
45min
5u
23 u 30 min
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13.4 Invulling onderwijstijd groepen 3 t/m8
Vak
Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige
vorming
Bewegingsonderwijs
Engelse taal
Schrijven
Zelfstandig
werken
SEO
Levensbeschouwing
Totaal aantal
lesuren per week

Groep 3
6 u 30 min
4u
5u
1 u 30 min

Groep 4
5u
5u
5u
1u
1 u 30 min

Groep 5
5u
6u
5u
2u
2u

Groep 6
5u
6u
5u
2u
2u

Groep 7
5u
6u
5u
2u
2u

Groep 8
5u
6u
5u
2u
2u

2u

2u

2u

2u

2u

2u
40 min
20 min
2u

2u
1 u 30 min

1u
2u

45 min
2u

30 min
2 u 15 min

40 min
20 min
2u

45 min
15 min

45 min
15 min

45 min
15 min

45 min
15 min

30 min
15 min

30 min
15 min

23 uur en
30 min.

23 uur en
30 min.

25 uur en
45 min.

25 uur en
45 min.

25 uur en
45 min.

25 uur en
45 min.

13.5 Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie
Studiedag
Studiedag Innerwaard
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Studiedag
Goede Vrijdag
2e paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Studiedag
Zomervakantie

19-10-20 t/m 25-10-20
26-10-20
11-11-20
21-12-20 t/m 03-01-21
15-02-21 t/m 21-02-21
15-03-21
02-04-21
05-04-21
26-04-21 t/m 09-05-21 (incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag)
13-05-21 en 14-05-21
24-05-21
04-06-21
26-07-21 t/m 05-09-21

13.6 Verzuimregistratie
Elke afwezigheid van een kind wordt door het teamlid geregistreerd. Bij veelvuldig verzuim
wordt hierover met de ouders contact opgenomen. Onwettige afwezigheid wordt door het
IKC gemeld bij de afdeling leerplichtzaken van de gemeente. Ook te laat komen geldt als
verzuim. Indien kinderen vaker dan 10 keer per jaar te laat komen wordt dit doorgegeven
aan leerplichtzaken.
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13.7 Leerplicht en verlofregeling
Als uw kind 4 jaar is, mag het naar de basisschool. Dit is niet verplicht, maar wel van belang
voor zijn/haar ontwikkeling. Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand,
volgend op die waarin het kind 5 jaar wordt. Voor de 5–jarigen bestaat een speciale regeling,
partiële leerplicht. Zij mogen 5 uur per week thuisgehouden worden, mits dit in hun belang
is, dus niet voor vakantie e.d. U hoeft dit slechts te melden aan de directeur. Aanvullend mag
u uw kind nog eens extra 5 uur per week thuishouden. Voor deze aanvullende 5 uur per
week (dus 10 uur in totaal) dient u een verzoek in te dienen bij de onderwijsinspectie.
De Leerplichtwet
Alle kinderen en jongeren in Nederland zijn verplicht om naar school te gaan, zo schrijft de
leerplichtwet voor. Alle kinderen van 5 tot 18 jaar zijn leerplichtig. Soms is er een reden
waarom ze (tijdelijk) niet naar school hoeven, bijvoorbeeld bij ziekte of verplichtingen die
voortvloeien uit geloofsovertuiging of levensovertuiging.
Verzuimprotocol
Daarnaast is er een verzuimprotocol opgesteld waarin de gemeente met de schoolbesturen
in het Primair Onderwijs afspraken heeft gemaakt over de wijze waarop invulling wordt
gegeven aan de uitvoering van de Leerplichtwet.
Verzuimregistratie
De school moet van alle ingeschreven kinderen de aan- en afwezigheid bijhouden. Als een
leerplichtig kind van de basisschool verzuimt, waarschuwt het IKC de leerplichtambtenaar. In
het verzuimprotocol staat vermeldt wanneer de directeur verplicht is om verzuim te melden.
Wanneer de leerplichtambtenaar een melding van het IKC ontvangt, zoekt hij vervolgens uit
waarom een kind niet is verschenen of regelmatig afwezig is.
Vrijstelling van schoolbezoek
Voorbeelden van momenten waarop een kind niet naar school hoeft zijn:
• Een officiële religieuze feestdag;
• Een huwelijk in eerste of tweede lijn;
• Een begrafenis in eerste of tweede lijn.
Om hiervoor vrij te krijgen moeten de ouders een vrijstelling van schoolbezoek aanvragen bij
de directeur. Deze beoordeelt tot maximaal 10 schooldagen, en waar nodig in overleg
met de leerplichtambtenaar, of er een gewichtige reden is voor verzuim. Als een kind
verzuimt zonder dat hiervoor een geldige reden is, als dit niet met het IKC is overlegd, of als
de directeur de aanvraag heeft afgewezen, zijn de ouders van het kind volgens de wet
strafbaar.
Vrijstellingsaanvragen voor meer dan 10 dagen moeten bij de leerplichtambtenaar worden
ingediend. Aanvraagformulieren voor een vrijstelling kunt u verkrijgen bij de directeur van
het IKC van uw kind. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u samen met de
benodigde verklaringen inleveren bij het IKC.
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IKC meldt ongeoorloofd verzuim
Ongeoorloofd verzuim is verzuim zonder geldige reden. Een geldige reden is bijvoorbeeld
overmacht, een gewichtige omstandigheid of ziekte. Het IKC moet ongeoorloofd verzuim
melden vanaf 16 lesuren binnen 4 aaneengesloten lesweken. Voor het basisonderwijs geldt
dat 16 uur ongeveer overeenkomt met 5 dagdelen. Luxeverzuim, de officiële benaming voor
vakantieverlof, wordt altijd aan de leerplichtambtenaar gemeld. Het maakt daarbij niet uit of
het om 1 uur of enkele dagen gaat.
Verzuimoverzicht
Als het IKC een verzuimmelding doet, moet zij ervoor zorgen dat de leerplichtambtenaar het
verzuimoverzicht van het betreffende kind ontvangt. In dit verzuimoverzicht is duidelijk
aangegeven voor welk soort verzuim de melding gedaan wordt.
Vakantieverlof
In verband met de specifieke aard van het beroep van de ouders kan een verzoek om verlof
buiten de reguliere schoolvakanties worden ingediend. Uit dit verzoek moet blijken dat in
geen enkele reguliere schoolvakantie het gezin gezamenlijk 2 weken vakantie kan houden.
Bij dit verzoek moet een werkgeversverklaring worden bijgevoegd waaruit de specifieke aard
van het beroep blijkt. Het betreft doorgaans beroepen in de agrarische of toeristische sector.
Bereikbaarheid leerplichtambtenaar
Binnen de Liemers zijn meerdere leerplichtambtenaren werkzaam.
Zij zijn bereikbaar via:

13.6 Vervangingsprotocol bij kort-tijdelijke vervanging
Het schoolbestuur Innerwaard heeft middels een protocol met hun scholen/ IKC’s afspraken
gemaakt over hoe het uitvallen van teamleden wordt opgelost. Dit protocol geldt alleen voor
het invullen van kort-tijdelijke-vervangingen, vervanging die naar verwachting niet langer
dan tien werkdagen duurt. De volgende maatregelen worden getroffen wanneer bij ziekte of
afwezigheid van een teamlid vervanging noodzakelijk is. Via de vervangingspool wordt een
invaller gezocht.

De vervangingspool werkt ten behoeve van schoolbesturen in de Liemers. Is er geen
vervanger beschikbaar, dan wordt voor de eerste dag waarop vervanging nodig is gezocht
naar een schoolinterne oplossing:
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• De betreffende groep wordt volgens een vooraf opgesteld schema voor maximaal 2
dagen opgesplitst;
• Zijn voor opvang niet-leerkrachten als onderwijsassistenten of Pabo-studenten
beschikbaar, dan kunnen zij onder toezicht van de directie of bevoegde leerkracht
worden ingezet;
• Functionarissen met andere taken kunnen slechts incidenteel voor vervanging worden
ingezet. (o.a. directeur, MT leden, IB’er, ICT-coördinatoren, remedial teacher).
• Is er geen interne oplossing mogelijk dan krijgt u via Parro een bericht, waarin aan u
wordt gevraagd om uw kind 1 of 2 dagen thuis te houden.
Als er na 1 of 2 dagen nog geen vervanger beschikbaar is, dan herhaalt de procedure zich
zoals beschreven. De verdeling van de groep over groepen wordt echter gewijzigd of een
andere groep wordt naar huis gestuurd. Kinderen worden niet zonder voorafgaande brief
naar huis gestuurd, tenzij er sprake is van afwezigheid van meerdere teamleden
tegelijkertijd. In dat geval worden kinderen pas na telefonisch contact op de eerste dag naar
huis gestuurd. Indien kinderen, in redelijkheid, in de thuissituatie niet kunnen worden
opgevangen draagt het IKC de zorg voor de opvang. Bij calamiteiten kan de directie afwijken
van dit protocol en achteraf verantwoording afleggen.
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