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Deze informatiegids is bedoeld voor ouders/verzorgers waarvan de 
kinderen nu op ons Integraal Kindcentrum Kethel (IKC Kethel) zitten, 
maar ook voor ouders van toekomstige leerlingen. Voor wie al kinderen 
op school heeft, is dit een toelichting op onze manier van werken. Aan 
de ouders van toekomstige leerlingen leggen wij in deze gids uit, wat zij 
mogen verwachten als hun kind, leerling van onze school wordt. 

De schoolgids voor het schooljaar 2020-2021 is samengesteld 
tijdens de Covid-19 crisis. Bij een wijziging en/of aanscherping van 
maatregelen rondom Covid-19 vanuit de overheid, kan dit invloed 
hebben op de inhoud van deze schoolgids.

Een IKC van UN1EK biedt kinderen een optimale kans om hun talenten 
te ontdekken en te ontwikkelen. Eén visie, één pedagogisch klimaat en 
één doorlopende leerlijn voor kinderen van 2,5-13 jaar. Ieder IKC van 
UN1EK heeft een ’couleur locale’: een uniek profiel, een eigen sfeer en 
mogelijkheden. Zo ook voor IKC Kethel. 

Iedere locatie verschilt in werkwijze, sfeer, resultaten en kwaliteit. Dat 
maakt het kiezen van een locatie steeds moeilijker. Deze gids geeft de 
nodige informatie bij het bewust kiezen van een basisschool/Integraal 
Kindcentrum (IKC). 

In deze informatiegids zult u teruglezen dat IKC Kethel gekenmerkt 
wordt door:
- Een integraal aanbod op zorg, didactisch en pedagogisch beleid
- Een doorgaande lijn van 2,5-13 jaar 
- Een team met expertise, ervaring, energie en kennis van zaken
-  Een organisatie waar ieder kind de kans krijgt om zich te 

ontwikkelen op zowel cognitief als sociaal - emotioneel gebied
- Natuurbeleving en beweging staan centraal in ons aanbod 
-  Kinderen een ontdekkende en onderzoekende houding aan te leren 

waardoor ze goed voorbereid zijn op de 21-eeuwse vaardigheden 
die gevraagd worden in de maatschappij

Wij hopen dat u deze informatiegids met interesse en plezier leest. Als u 
nog enige toelichting of uitleg wenst, bent u natuurlijk altijd welkom.

Het team IKC Kethel

Beste ouders, verzorgersBeste ouders, verzorgers
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We zorgen voor elkaar 
en onze omgeving

We gaan met een ander 
om zoals we zelf graag 
willen dat er met ons 
wordt omgegaan

We luisteren naar elkaar 
en hebben respect voor 
elkaar
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gedurende de hele dag. De voor-zieningen worden vormgegeven in 
IKC’s die inspelen op de behoeften van ouders en kinderen. Wij willen 
eigentijdse en kwalitatief goede opvang en goed onderwijs bieden. De 
vorming van IKC’s zal de komende jaren verder vorm krijgen.

Alle locaties van UN1EK hebben een eigen karakter en zijn herkenbaar 
als deel van een groter geheel. Wij willen inspelen op veranderingen die 
zich voordoen in de samenleving en zorgen voor een veilig en goed leef- 
en leerklimaat op de school en binnen de opvang. Onze medewerkers 
spelen daarbij een belangrijke rol.

College van Bestuur en Raad van Toezicht
Het College van Bestuur van UN1EK wordt gevormd door  
dhr. R. Wiegeraad. De Raad van Toezicht ziet toe op het goed 
functioneren van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht komt 
minimaal vijf keer per jaar bijeen. Belangrijke taken zijn het beoordelen 
van de rapportage van het bestuur, het vaststellen van de begroting 
en jaarrekening en gesprekspartner zijn voor het bestuur rondom 
belangrijke thema’s voor het onderwijs.
Voor meer informatie en samenstelling van de Raad van Toezicht zie: 
www.UN1EK.nl 

Het kantoor van UN1EK is gevestigd aan de Emmastraat 45, Postbus 
6020, 30 DA Vlaardingen, telefoon 010-249 00 05.

Het bevoegd gezag stelt jaarlijks - met instemming van de IKC-raad de 
informatiegids vast ten behoeve van het volgend schooljaar. (WPO art. 
16 lid 2).

Het kindcentrum kent een christelijke identiteit waarbij de medewerkers 
vanuit deze bron proberen verbinding te leggen tussen mensen en hun 
eigenheden. Dit alles in een gemeenschap waarin wij proberen te leven 
vanuit een relatie met God, de wereld en met elkaar. Iedereen is dus 
welkom, waarbij wij elkaar onderling ontmoeten en elkaar respecteren.

De verbinding tussen peuterspeelzaal, basisschool en buitenschoolse 
opvang is herkenbaar in thema’s die centraal staan bij de 
leeftijdsgebonden activiteiten. Op deze manier ontstaat de doorgaande 
lijn voor kinderen van 2,5-13 jaar waar wij met elkaar inhoud aan geven. 
De sfeer in het kindcentrum is veilig en vertrouwd. Daarbij speelt u als 
ouder/verzorger een belangrijke, stimulerende rol.

Situering
Het IKC is centraal gelegen in het dorp Kethel. Het gebouw is verdeeld 
in drie duidelijke ’afdelingen’, waardoor de kinderen altijd een gevoel van 
geborgenheid en veiligheid behouden.

Onze school is de enige protestants-christelijke basisschool in 
Schiedam-Noord. Deze bevindt zich precies in het midden van het 
noordelijke stadsdeel en is op loop- en fietsafstand bereikbaar vanuit 
alle wijken in Schiedam-Noord. Dit blijkt ook uit het feit dat de leerlingen 
uit alle wijken afkomstig zijn. Bovendien is ons schoolgebouw in de 
directe omgeving van alle centrale voorzieningen, zoals winkelcentrum, 
tram, Natuur- en Milieu Educatie (NME) Centrum Harrewegh, 
schooltuintjes enz.

Stichting UN1EK onderwijs en Opvang
UN1EK Onderwijs heeft vijftien locaties van integrale kindcentra (IKC’s) 
en scholen in de steden Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. UN1EK 
Onderwijs is er voor alle kinderen die primair onderwijs willen volgen. 
UN1EK werkt vanuit een christelijke inspiratie.

UN1EK is gebaseerd op een gedeelde visie en op inhoudelijke motieven: 
goed onderwijs en goede opvang voor kinderen, die bijdragen aan 
een brede ontwikkeling van kinderen. Eén geheel met als doelstelling 
optimale ontwikkelingskansen voor kinderen van 0-13 jaar aan te bieden 

1. Integraal Kindcentrum Kethel1. Integraal Kindcentrum Kethel
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Uitgangspunt bij ons onderwijs vormt natuurlijk datgene wat in 
hoofdstuk 1 is geformuleerd. Vanuit de visie die daarin wordt verwoord 
verzorgen wij onderwijs aan kinderen die van elkaar verschillen.

Visie en missie IKC Kethel
IKC Kethel is een Christelijk Integraal Kindcentrum waar een vertrouwde, 
gastvrije en veilige sfeer heerst. Wij bieden opvang en modern onderwijs 
in een doorgaande lijn voor kinderen van 2,5-13 jaar. Natuur en bewegen 
staan in alle facetten centraal in ons unieke profiel.

Kinderen
Kinderen zijn bij IKC Kethel op weg naar hun toekomst. Samen bereiden 
wij kinderen voor op een toekomst die snel verandert. Wij maken 
gebruik van activerende werkvormen, moderne onderwijsmethoden 
en digitale leermiddelen. Zo maken kinderen kennis met de wereld van 
wetenschap & technologie en ontwikkelen ze 21ste eeuwse vaardigheden 
zoals een onderzoekende houding, samenwerken, zelfstandigheid, 
creativiteit en flexibiliteit.

Op IKC Kethel ontwikkelen kinderen ook zelfvertrouwen, zelfkennis, 
respect en normbesef, verantwoor-delijkheid en positief gedrag. Daar 
is opvoeding voor nodig. Kinderen leren op IKC Kethel samenwerken 
en in toenemende mate zelf verantwoordelijk te zijn voor de gevolgen 
van hun doen en laten. Een belangrijke taak voor alle medewerkers van 
IKC Kethel is om – in samenspraak met collega’s, ouders en kinderen – 
ieder kind te begeleiden tot een zelfstandige en sociale persoonlijkheid.

Ouders en verzorgers
Ouders voelen zich welkom op IKC Kethel. Ouders en het kindcentrum 
zijn partners in de opvoeding en de ontwikkeling van kinderen. Wij 
hebben daarin een gezamenlijk belang. Daarvoor gaan wij met elkaar in 
gesprek en werken zoveel mogelijk samen. Dit partnerschap is zichtbaar 
in ouderbetrokkenheid, ouderparticipatie en de betrokkenheid van 
het team van IKC Kethel bij de thuissituatie van kinderen. Ook is het 
partnerschap zichtbaar in het vertrouwen in elkaar. Dit vormt de basis 
voor een goede relatie. IKC Kethel wil een leefgemeenschap zijn; wij 
betrekken ouders en partners actief bij onze activiteiten, projecten en 
festiviteiten.

2. Ontwikkelingsleerlijn2. Ontwikkelingsleerlijn
Medewerkers
Alle medewerkers van IKC Kethel werken samen als één team. Zij 
creëren een uitdagende omgeving waar alle kinderen kunnen spelen, 
zich ontwikkelen en leren. Wij observeren, ondersteunen en stimuleren 
kinderen en dagen hen uit tot nadere verkenning en ontdekking van hun 
talenten en mogelijkheden. Bij deze begeleiding houden wij rekening 
met de aard, de aanleg en het individuele tempo van ieder kind.

Natuurlijk in beweging
Natuurbeleving, duurzaamheid, gezond gedrag en bewegen zijn de 
speerpunten die op ons IKC extra belicht worden. Dit kan zijn als aparte 
(les)onderdelen, maar zijn vooral ook verweven in ons (les)aanbod.
Deze profilering helpt ons bij het maken van keuzes in ons aanbod.
De omgeving van IKC Kethel nodigt uit tot het beleven van de natuur. 
Wij werken binnen en buiten schooltijd samen met het Natuur- en Milieu 
Educatiecentrum (o.a. excursies zoals de bijensafari). De kinderen 
kunnen o.a. schooltuinen onderhouden.
Wij stimuleren gezond gedrag door aandacht te besteden aan 
gezonde voeding. Zo stimuleren we leerlingen minimaal drie dagen 
in de week een gezond tussendoortje mee te nemen in de vorm van 
fruit of rauwkost. Tevens maken we gebruik van het gesubsidieerde 
schoolfruitprogramma wanneer mogelijk. Op het schoolplein staat 
een tappunt voor drinkwater. Door de inzet van de leerlingen met de 
sponsorloop in schooljaar 2017-2018 voor het doel 'Join the pipe' is dit 
tot stand gekomen. Hiermee stimuleren we niet alleen het drinken van 
water door de leerlingen, maar hiermee is ook een bijdrage geleverd aan 
schoondrinkwaterprojecten in ontwikkelingslanden.
Bewegen vinden we belangrijk. We beschikken over een eigen gymzaal 
bij de IKC locatie. Het plein is zo ingericht dat natuurbeleving, gezond 
gedrag en bewegen ruim aan bod kunnen komen. We beschikken 
onder andere over een voetbalveldje, tafeltennistafel en een klimrek.

De lessen bewegingsonderwijs worden gegeven door een 
vakleerkracht. De groepen 3 tot en met 8 krijgen dan ook twee keer 
per week bewegingsonderwijs naast de buitenspeelmomenten met 
de pauzes. De kleuters krijgen 1x in de week gymnastiek en spelen 
dagelijks tweemaal buiten. Ook wordt 1x in de week in de lange pauze 
gebruik gemaakt van de natuurspeeltuin.
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IKC Kethel staat voor
- Onderwijs en opvang vanuit een Christelijke identiteit
- Een doorgaande ontwikkel- en leerlijn voor kinderen van 2,5-13 jaar
- Eén team, één visie, één beleid
- Modern basisonderwijs en gecertificeerde kinderopvang
-  Passend onderwijs voor ieder kind, samen (in ontwikkeling), 

ontdekken en ontplooien van talenten, continu onderwijs- en 
opvangkwaliteit behouden en optimaliseren

-  Een veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen, ouders en 
medewerkers

- Ontplooiing van talenten; ieder kind komt tot zijn recht!
- Vieringen en projecten; een plezierige schooltijd
- Natuurbeleving
- Bewegen in alle facetten
- Gezond gedrag
- Wetenschap & technologie

Doorgaande lijn en eigentijdse werkvormen
-  Warme overdracht Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) vanuit de 

peuterspeelzaal naar de kleutergroep
- Coöperatieve werkvormen
- Strategisch denken en leren

Inspelen op veranderende populatie
- Woordenschat en taalontwikkeling
- Sociaal emotionele ontwikkeling
- Opbrengsten in onderwijs

IKC Kethel biedt alle kinderen een vijfdaagse schoolweek. Door 
omstandigheden kan dit soms tijdelijk niet gerealiseerd worden. 
In die situaties kan het voorkomen dat we kinderen uit de onderbouw, 
die nog niet leerplichtig zijn (dus kinderen t/m 4 jaar) voor een bepaalde 
periode minder lesdagen aanbieden. We zullen de ouders daar 
vroegtijdig over informeren. IKC Kethel garandeert uiteraard dat er wordt 
voldaan aan de wettelijke eisen en normen voor het minimum aantal 
uren dat kinderen les moeten krijgen (voor meer informatie klik hier 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooltijden-en-onderwijstijd/
vraag-en-antwoord/hoe-regelen-basisscholen-de-schooltijden-en-
lesuren kijk op http://www.rijksoverheid.nl/ en zoek op onderwijstijd 
basisschool.

Teamprofessionalisering
- Professionele cultuur
- Collegiale klassenconsultaties
- Stuur- en werkgroepen
- Nascholing ten behoeve van de ontwikkeling van medewerkers

Peuterspeelzaal 
Vanaf 2,5 jaar is uw kind van harte welkom op onze peuterspeelzaal. 
Hier kan uw zoon of dochter een aantal dagdelen per week van 
8.30 - 11.45 uur komen spelen, vriendjes maken en zich alvast 
voorbereiden op de basisschool. De peuterspeelzaal is niet geopend in 
de schoolvakanties en is 2 dagen regulier of 5 dagen VVE. 5 Dagdelen 
meedoen, is alleen mogelijk als u in het bezit bent van een indicatiebrief 
van het consultatiebureau.

Spelen is leren voor kinderen. De pedagogisch medewerkers stimuleren 
de kinderen spelenderwijs in hun ontwikkeling door middel van 
ontwikkelingsgerichte activiteiten. Dit gebeurt aan de hand van het 
VVE-programma ’Peuterplein’. Bij VVE-activiteiten staan steeds 
wisselende thema’s centraal, die passen bij de belevingswereld van 
peuters. Bij ieder thema wordt een themahoek en een verteltafel 
ingericht, zodat de peuters spelenderwijs met het thema aan de slag 
gaan.

Het vrije spel wordt gestimuleerd door het gestructureerd aanbieden 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooltijden-en-onderwijstijd/vraag-en-antwoord/hoe-regelen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooltijden-en-onderwijstijd/vraag-en-antwoord/hoe-regelen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooltijden-en-onderwijstijd/vraag-en-antwoord/hoe-regelen
http://www.rijksoverheid.nl/
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van een zo groot mogelijke variatie aan spelmateriaal. Door speelhoeken 
aan te bieden met aantrekkelijk materiaal  worden de peuters 
uitgedaagd om zich op eigen niveau te ontwikkelen.

Doordat peuters in een groep met elkaar leren spelen en delen, bouwen 
zij een voorsprong op in hun sociale ontwikkeling. Daar hebben zij de 
rest van hun leven profijt van.

Aanbod
Leerprestaties van kinderen worden vooral beïnvloed door het 
instructiegedrag van de leerkracht. De manier waarop wij instructie 
geven is terug te zien in het gehele kindcentrum. Bij het aanbieden van 
de leerstof sluiten wij aan bij de behoeften van de kinderen. De instructie 
is effectief en gedifferentieerd in minimaal drie niveaus en de verwerking 
van de leerstof sluit aan bij de capaciteiten van de kinderen. Wij 
hanteren het activerende directe instructiemodel en willen doorgroeien 
bij het toepassen en uitvoeren van schoolbrede afspraken in deze. 
Het is belangrijk dat de kinderen hierbij actief betrokken worden door 
het hanteren van gevarieerde coöperatieve werkvormen, interacties, 
uitdagende materialen en het stimuleren tot het nemen van eigen 
initiatieven.
Door de school heen wordt een opbouw gemaakt met het zelfstandig 
werken. Het doel van het zelfstandig werken op onze school is een 
uitdaging voor iedereen. Ook wordt met het zelfstandig werken het 
samen spelen en samen leren gestimuleerd.

De pedagogische huisstijl is daarnaast een belangrijke pijler in 
het onderwijsconcept van iedere school. Wij willen dat leerlingen 
gemotiveerd blijven voor hun schoolwerk en zelfvertrouwen kunnen 
opbouwen. 

Coöperatief leren is een belangrijk onderdeel in onze stimulans om 
kinderen te leren samenwerken. Bij coöperatief leren gaat het in onze 
school om de samenwerking tussen leerlingen. Dit wordt gestimuleerd 
door coöperatieve werkvormen, waarbij kinderen in tweetallen of 
groepjes werken. 

Wij spraken al over een uitdagende leeromgeving, differentiatie en 

afstemming op behoeften van kinderen. Dit geldt natuurlijk ook voor 
meer-intelligente en hoogbegaafde kinderen. Voor deze doelgroep 
hebben wij een protocol opgesteld. Per bouw zijn er uitdagende 
materialen die de kinderen kunnen gebruiken in de groep. Deze 
kinderen krijgen in de klas de mogelijkheid zich te verdiepen in de 
aangeboden leerstof en extra uitgedaagd te worden d.m.v. diverse 
materialen en computerprogramma’s. 

Werken aan hoge (cognitieve) leeropbrengsten is een wettelijke 
opdracht. Daarom reserveren wij in alle lesroosters minimaal 50% van 
de onderwijstijd voor basisvaardigheden (lezen, taal en rekenen) en is 
er een beredeneerd, op de schoolpopulatie afgestemd aanbod voor 
alle kerndoelen beschikbaar. Binnen dit domein willen wij lezen, als 
onderdeel van taal, expliciet benoemen.
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Het lezen staat een aantal keer door de hele school als thema centraal:
- De Kinderboekenweek
- Kinderjury 
- Voorleeswedstrijd
- Tutor lezen
- Lezen met hulpmoeders ’s morgens 
- Niveaugroepjes
- Het voorleesontbijt
- De bibliotheek

Op IKC Kethel gebruiken wij, naast de methodetoetsen, ook Cito-
toetsen om de ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen. 
De leerkrachten zijn vaardig in het afnemen van die toetsen. De toetsen 
worden geanalyseerd op zowel groepsniveau als individueel niveau. 

De inhoud van ons onderwijs
Vanaf het moment waarop een kind deel gaat uitmaken van IKC Kethel 
proberen wij tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van het 
kind.
Met het planbord in de groep wordt gewerkt aan de zelfstandigheid van 
de kinderen. Bij het spelen en werken wordt aandacht gegeven aan 
plannen maken, samenwerken en problemen oplossen.

Wij werken met methodieken bij de peuters en kleuters. Bij de peuters is 
dit Peuterplein. In de kleutergroepen wordt er gewerkt met Kleuterplein. 
Een goede doorgaande leerlijn laat kinderen beter, makkelijker en 
sneller leren. Hier ligt de kracht van Kleuterplein, als voorloper op Veilig 
leren lezen – Kim-versie (groep 3). Kleuters kunnen zich ontwikkelen 
op het gebied van taal, beginnende gecijferdheid, sociaal-emotionele 
ontwikkeling, creativiteit en motoriek.

Peuter/Kleuterplein: 
- Doet een beroep op de actieve betrokkenheid van kinderen
-  Is speels van opzet en stimuleert jonge kinderen om dingen zelf te 

ontdekken
- Biedt een rijk taalaanbod, ook voor taalvaardige kinderen
-  Lokt interactie uit tussen leerkracht en kinderen en tussen kinderen 

onderling
- Biedt veel ruimte voor het werken in kleine kring
- Heeft veel vrijheid in de keuze van activiteiten
- Werkt met thema’s en biedt bij elk thema een verhaal
- Vult de thema’s in met activiteiten gericht op een breed doelenscala

In herkenbare situaties leren kinderen in groep 1-2 spelenderwijs om te 
gaan met diverse rekenbegrippen. Met het kleuterpakket kunnen alle 
kinderen goed voorbereid verder met De wereld in getallen in groep 3.

In de kleutergroepen maken wij gebruik van digitale hulpmiddelen. 
De methode Kleuterplein levert interactieve digibordsoftware en 
oefensoftware waarmee de kinderen zelfstandig kunnen oefenen.

Ook in groep 3 werken de kinderen met een planbord. Aan de 
zelfstandigheid van de kinderen wordt planmatig gewerkt tot en met 
groep 8 waarbij het samenwerken, plannen maken en problemen 
oplossen een belangrijke rol speelt.
Vanaf groep 4 werken wij met een weektaak, vanaf groep 6 met een 
dagtaak.

Wij geven instructie volgens het activerende directe instructiemodel. Dit 
instructiemodel is opgebouwd uit zes fasen:
1.  Dagelijkse terugblik. Elke les start met het terugblikken op de leerstof 

van de vorige les en/of met het ophalen van voorkennis
2.  Presentatie. Deze fase begint met een overzicht wat je deze les 

wilt bereiken. Daarna introduceert de leerkracht de nieuwe stof 
stapsgewijs, met gebruik van voorbeelden. Hij controleert regelmatig 
of de leerlingen de stof begrijpen

3.  (In) oefening. Tijdens het begeleid inoefenen stelt de leerkracht veel 
vragen. Hij let op of alle kinderen betrokken blijven. Hij probeert 
hoge successcores te halen. Dat bevordert het zelfvertrouwen. Lage 
scores frustreren, te hoge scores vervelen
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4.  Individuele verwerking. De leerlingen verwerken de leerstof 
zelfstandig. De leerkracht creëert een leeromgeving waarin de 
leerlingen hun leertijd effectief gebruiken. Hij controleert het 
leerlingenwerk zo snel mogelijk, zodat hij direct feedback kan geven 
op hun werk

5.  Periodieke terugblik. Bijvoorbeeld na elk leerstofonderdeel of een 
keer per week

6.  Terugkoppeling. De leerkracht geeft veel feedback, vooral 
procesfeedback. Zet de leerling aan het denken: Hoe komt het dat 
dit goed/fout ging? 

De instructie wordt op verschillende niveaus gegeven. Vanaf groep 4 
kennen wij de volgende niveaus:
- 1-ster (minimum doel)
- 2-ster (basis doel)
- 3-ster (verrijkingsdoel)

Daarnaast zijn er kinderen die werken met een eigen leerlijn.

Coöperatief leren
Tijdens de lessen maken wij gebruik van coöperatieve werkvormen. 
De volgende werkvormen worden regelmatig ingezet:
- Mix, bevries, koppel
- Binnenkring/buitenkring
- Duo’s
- Placemat
- Schoudermaatjes
- Denken, delen, uitwisselen

Methodieken
- Godsdienstige vorming : Trefwoord
- Taal peuterspeelzaal : Peuterplein
- Taal groepen 1-2 : Kleuterplein
- Aanvankelijk technisch lezen : Veilig leren Lezen – Kim versie
- Voortgezet technisch lezen : Estafette
- Begrijpend lezen : Grip op lezen
- Nederlandse taal : Taal Actief (laatste versie)
- Schrijven : Pennenstreken (groep 3 t/m 7)

15 - Informatiegids KETHEL 2020 - 2021
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- Engelse taal : Kleuterplein (groep 1-2)
 Groove me (groep 3 t/m 8)
- Rekenen :  Kleuterplein (groep 1-2)  

De wereld in getallen V4
- Aardrijkskunde : Blink
- Geschiedenis : Blink
- Natuuronderwijs en Techniek : Blink
- Verkeer : Verkeerskranten van 3VO
- Bevordering van gezond gedrag : Blink
- Creatieve vorming : Moet je doen
- Cultuureducatie :  Moet je doen – Parels van 

Schiedam
- Bewegingsonderwijs : Basislessen bewegingsonderwijs

Huiswerk
Vanaf groep 5 wordt er al wat werk mee naar huis gegeven. De 
hoeveelheid huiswerk wordt tot en met groep 8 geleidelijk uitgebreid. 
De kinderen leren op school ook hoe je huiswerk aanpakt, hoe je met je 
agenda omgaat, goede studiegewoonten aanleert, werkstukken maakt, 
boekbespreking en presentaties houdt. Het werken met de computer 
speelt een belangrijke rol bij werkstukken en presentaties.

Schoolplan
In welke richting onze school zich wil ontwikkelen staat beschreven in 
het schoolplan 2019-2023. Het schoolplan is een beleidsdocument 
waarin, uitgaande van de huidige situatie op school, alsmede de externe 
en interne ontwikkelingen, ons strategisch beleid is geformuleerd. Dit 
document is op de website www.ikckethel.nl te vinden.
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3. De zorg voor ieder kind3. De zorg voor ieder kind
Primaire proces
Sinds 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs bij wet geregeld. Scholen 
zijn er vanaf die datum verantwoordelijk voor om alle leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. In 
samenwerking met ’Onderwijs dat past’ en andere schoolbesturen 
willen wij zorgdragen voor een dekkend onderwijsaanbod voor alle 
kinderen in de regio. IKC Kethel werkt met een ondersteuningsprofiel. 
In dit profiel wordt aangegeven welke mogelijkheden onze school heeft 
voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 
op het gebied van cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling, waar 
onder gedrag.

IKC Kethel werkt door middel van een zogenaamd schoolarrangement 
aan een zorgstructuur welke het mogelijk maakt om zoveel mogelijk 
kinderen thuisnabij onderwijs te bieden. In de afbeelding hieronder vindt 
u daarbij onze uitgangspunten:

De ontwikkelingen op dit gebied zijn steeds aan verandering 
onderhevig. Indien u interesse heeft in de actuele stand van zaken op dit 
gebied kunt u contact opnemen met de directie of zorgcoördinator van 
ons Kindcentrum.

De ontwikkeling van de kinderen wordt minimaal drie keer per jaar 
besproken tijdens de groepsbesprekingen van de leerkracht met de 
zorgcoördinator. De zorgcoördinator van de school bewaakt samen 
met de leerkracht alle ontwikkelingsgegevens en draagt zorg voor de 
hulp en de afstemming van het onderwijs in de afzonderlijke groepen. 
Samen met de groepsleerkracht wordt de ontwikkeling van de kinderen 
gevolgd en waar nodig gestimuleerd en het onderwijs op hun behoeften 
en mogelijkheden afgestemd. Wij gaan voor goede zorg aan alle 
kinderen en voldoende tijd voor de zorgcoördinator om haar sturende, 
verbindende en ondersteunende rol te kunnen realiseren.

Leerlingvolgsysteem
Op school werken wij met een digitale leerling administratiesysteem 
ParnasSys. Daarin worden de volgende zaken vastgelegd:
- NAW-gegevens
- Toetsresultaten methodetoetsen
- Toetsresultaten niet methodetoetsen (CITO)
- (groeps)Plannen
- Notities van gesprekken

In de onderbouw (Peuterspeelzaal en groep 1-2) werken wij met een 
digitaal observatiesysteem. Hierin wordt o.a. gekeken naar:
- Kringgedrag

De structuur die wij willen realiseren ziet er in de praktijk als volgt uit:



20 - Informatiegids KETHEL 2020 - 2021 21 - Informatiegids KETHEL 2020 - 2021

- Werkgedrag
- Spelgedrag
- Sociaal-emotioneel gedrag
- Motoriek
- Taalontwikkeling
- Ruimtelijk structureren
- Zintuiglijk waarnemen

Voor de sociaal emotionele ontwikkeling gebruiken wij het software 
programma ’op school’. Een digitaal sociaal emotioneel volgsysteem.

Over de ontwikkeling van uw kind wordt u geïnformeerd door 
middel van rapporten, kijk- en spreekavonden en afspraken met de 
groepsleerkracht. Wanneer een leerling tussentijds van school verandert 
zorgt de school waar het kind vertrekt voor een onderwijskundig 
rapport (OKR). Dit laatste gebeurt ook bij de overstap van groep 8 naar 
het voortgezet onderwijs.

Voortgezet Onderwijs
Bij de overgang naar het voortgezet onderwijs is het advies van de 
basisschool leidend. De school betrekt hierin ouders als belangrijke 
opvoedings- en samenwerkingspartners: een mooi voorbeeld van 
educatief partnerschap.

Uitstroomgegevens 2019-2020 

VWO   4x
HAVO/VWO  3x
HAVO    6x
TL/HAVO  2x
VMBO TL   3x
VMBO KBL  2x

Leerling dossiers
ParnasSys heeft niet alleen een leerlingvolgsysteem, maar is daarnaast 
ook het administratiesysteem van de school. Daarin worden alle 
gegevens van de kinderen verwerkt. De gegevens die u als ouder 
doorgeeft, maar ook gegevens bij overdracht van een groep, 
verslaglegging van ouder- en rapportgesprekken, gegevens van 
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VMBO BBL + LWOO 3x
BL/KL+LWOO  1x
KL+LWOO  1x
KL VSO cluster 4  1x
PRO groep 7  1x

medische aard en andere bijzonderheden in de schoolloopbaan van uw 
kind. In de loop der jaren vormt zich zo een dossier over uw kind. Daar 
staan geen zaken in die u niet weet, want alles is in gesprekken met u 
besproken, maar het zijn zaken die zeer van belang zijn bij wisseling van 
leerkracht of wisseling van school.

Beleid ten aanzien van najaarskinderen
De wet voor het Primair onderwijs gaat er van uit dat kinderen in 
beginsel binnen een tijdvak van acht aaneensluitende jaren het primair 
onderwijs doorlopen. Natuurlijk is er verschil in de ontwikkeling van 
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Mevr. Els van der Maarel-Bot

kinderen en dat wordt op IKC Kethel ook onderkend. In het kader 
van de samenwerking met de peuterspeelzaal werken wij met een 
doorgaande lijn tussen peuterspeelzaal en de groep 1-2.

Op IKC Kethel gaan we er niet zonder meer vanuit dat alle kinderen die 
voor 1 januari vijf jaar worden in het daaropvolgende jaar naar groep 3 
gaan. Wij bekijken zorgvuldig waar het kind het best zal functioneren en 
waar de ontwikkeling op lange termijn het beste bij gebaat is.
Wij hebben op IKC Kethel afgesproken dat we de kinderen vanaf hun 
binnenkomst op school stringent volgen. Hiervoor hebben we de 
volgende instrumenten:
- Bosos 
- Cito-leerlingvolgsysteem

Wij proberen een beslissing over wel of niet doorgaan van kinderen naar 
groep 3 na gezamenlijk overleg te nemen. De school neemt het initiatief 
voor dit gesprek en beslist uiteindelijk.

Logopedie
De schoollogopediste, 
mevrouw Els van der Maarel-Bot 
is één ochtend of dagdeel (eens in de 2 
weken) op school aanwezig voor screening 
en controle.
Omdat de beschikbare tijd van de 
schoollogopediste beperkt is, zal zij wanneer 
behandeling noodzakelijk is, doorverwijzen 
naar een collega logopedist(e).

Protocol dyslexie
De regelgeving binnen het dyslexie protocol is samengevat in het 
Masterplan Dyslexie. Dit plan is in samenwerking met het ministerie 
van onderwijs en het ministerie van volksgezondheid opgesteld. 
De zorgverzekeraars hebben de vergoedingen voor diagnostiek en 
behandeling van dyslexie namelijk in hun pakket opgenomen. Dit geldt 
voor kinderen van 7 t/m 13 jaar. Als ouders aanspraak willen maken 
op de vergoeding van diagnostiek en behandeling, moet de school 
een dossier aanleveren bij het samenwerkingsverband, waarmee het 

vermoeden van dyslexie wordt onderbouwd. Dat dossier bevat toets 
gegevens, beschrijving van het probleem, signaleringsgegevens, 
gegevens waarmee didactische resistentie wordt aangetoond 
(hardnekkige lees/spellingproblemen) en interventies (geboden hulp). 
Niet alle kinderen komen dus in aanmerking voor dit Masterplan. 

Gezinsspecialist (Minters)
Soms zit een kind niet lekker in zijn vel… Het kan zich soms anders 
gedragen of moeilijker te hanteren zijn. Ook het spelen, leren en omgaan 
met vriendjes en vriendinnetjes kan tot problemen leiden. Het kan zijn 
dat het net niet lekker gaat met een kind op school of in de thuissituatie.
Voorbeelden zijn:
- de schoolprestaties van het kind dalen onverwachts
- het kind kan zich moeilijk concentreren 
- het kind wordt gepest of is bang voor toetsen 

Er kunnen tal van redenen zijn waarom een kind dit gedrag laat zien. 
Heel vaak gaat dit gedrag gewoon weer over, maar soms zijn er twijfels 
bij ouders of de school of het gedrag van het kind de ontwikkeling kan 
belemmeren in de toekomst. 

De school kan dan een gezinsspecialist inschakelen. De gezinsspecialist 
is werkzaam op school en de leerkrachten en ouder(s) kunnen hier om 
advies of kortdurende begeleiding vragen. 

Als de gezinsspecialist wordt ingeschakeld vindt er een gesprek plaats 
met de ouder(s), de leerkracht en eventueel het kind zelf om te horen 
wat er aan de hand is. In ieder geval is de gezinsspecialist er altijd op 
gericht om goed aan te sluiten bij de vragen van ouders en school. 
De gezinsspecialist kijkt vooral naar de mogelijkheden van het kind in 
wisselwerking met de ouders en de school. 
Soms is een adviesgesprek al voldoende, in ieder geval is er altijd 
sprake van kortdurende begeleiding. Als er aanvullende hulp nodig is 
organiseert de gezinsspecialist een passend aanbod van opvoed- en 
opgroeiondersteuning. 
De gezinsspecialist werkt altijd samen met de ouders, kind en de 
school. 
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Als ouders een gesprek willen met de gezinsspecialist, kan dit via 
zorgcoördinator van de school of rechtstreeks met de gezinsspecialist. 
Op de school is ook een flyer met informatie aanwezig waarop het 
mobiele nummer van de gezinsspecialist te vinden is. De gesprekken 
met de gezinsspecialist zijn vertrouwelijk en gratis. In afstemming met 
ouders geeft de gezinsspecialist na het gesprek relevante informatie 
voor de school door aan de interne begeleider. 
Meer informatie kunt u vinden op de website: www.minters.nl

Ondersteuningsteam
Tijdens een leerlingbespreking kunnen leerlingen in beeld zijn gekomen 
met dusdanige hulpvragen dat een multidisciplinair team er zich over 
moet buigen. Na toestemming van de ouders worden deze leerlingen 
dan besproken in het Ondersteuningsteam, waar verschillende 
deskundigen de problemen gezamenlijk analyseren. Indien nodig vragen 
zij om aanvullend onderzoek. Uiteindelijk voorzien zij de betrokken 
leerkrachten of hele teams van handelingsadviezen.

In het Ondersteuningsteam hebben de volgende personen zitting:
- de directeur (optioneel)
- de zorgcoördinator
- de medewerker van het samenwerkingsverband
- de gezinsspecialist
- de leerplichtambtenaar (op uitnodiging)
- de jeugdverpleegkundige

Afhankelijk van de hulpvraag kunnen ook andere deskundigen 
uitgenodigd worden, bijvoorbeeld vanuit het wijkteam. Het 
Ondersteuningsteam komt meerdere keren per jaar bij elkaar.

Onderwijs dat past/ Samenwerkingsverband
In samenwerking met ’Onderwijs dat past’ en andere schoolbesturen 
willen wij zorgdragen voor een dekkend onderwijsaanbod voor alle 
kinderen in de regio. Sommige kinderen hebben extra ondersteuning 
nodig. Dit wordt gecoördineerd door ’Onderwijs dat past’ in overleg met 
de locatie.

Aan iedere locatie is een medewerker vanuit ’Onderwijs dat past’ 

http://www.minters.nl
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verbonden om hierin mee te denken. Met deze nauwe samenwerking 
geven wij invulling aan de Wet op Passend Onderwijs.

Centrum voor Jeugd en Gezin: ook op school
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, 
verzorgers, kinderen en jongeren terechtkunnen met vragen over 
gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Vanaf de geboorte tot 
de 18e verjaardag, kijken we op verschillende momenten of jouw kind 
zich goed ontwikkelt. Dit doen we bij jou thuis, op onze CJG-locaties én 
op school. 

Geen vraag is ons te gek!
Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (dokters)assistenten, (ortho)
pedagogen en andere deskundigen bieden advies, ondersteuning en 
denken graag met je mee. Heb je een vraag, dan zoeken we samen 
met jou naar een antwoord. Of we zoeken de juiste deskundige in ons 
netwerk. Zo maken we samen met jou gezond en veilig opgroeien 
mogelijk.

CJG en Corona
Op centrumvoorjeugdengezin.nl/corona staat meer informatie over 
het coronavirus en onze aangepaste dienstverlening. Daar vind je ook 
antwoord op veel gestelde vragen van andere ouders.

Contact met het CJG
De manieren waarop je ons kunt bereiken staan op 
centrumvoorjeugdengezin.nl/contact. Je kunt ook rechtstreeks contact 
opnemen met de jeugdverpleegkundige die is verbonden aan de school 
van jouw kind:

Sibylle van Erven
Telefoonnummer: 088 - 20 10 000
E-mail: s.van.erven@cjgrijnmond.nl

Wil je meer informatie over het CJG? 
Kijk dan op onze website: 
centrumvoorjeugdengezin.nl

https://cjgschiedam.nl
mailto:s.van.erven%40cjgrijnmond.nl?subject=
http://centrumvoorjeugdengezin.nl
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4. Personeel4. Personeel
Op IKC Kethel leeft het motto: het personeel is het belangrijkste 
instrument voor onze organisatie. Onze leerkrachten hebben veel in huis 
en voelen zich betrokken bij de school, bij elkaar en het schoolconcept 
waarmee wij werken. 

Wij beschouwen eerlijkheid, een heldere communicatie, samenwerken, 
openstaan voor de ander, overleg, collegialiteit, doelgericht werken aan 
schoolbelang en elkaar aanvullen op kwaliteiten en lacunes belangrijke 
kenmerken van onze betrokkenheid. Wij willen competent personeel 
waarbij structurele en doelgerichte nascholing een belangrijke bijdrage 
levert aan het bekwaamheidsdossier. 

Wij willen voldoende personeel, want er mag geen schaarste ontstaan, 
ook niet als het gaat om ziektevervanging. We trachten uitval te 
voorkomen en het ziekteverzuim laag te houden. 

Wij ervaren de school als een lerende organisatie. Daarom steken 
wij veel energie in coaching en ondersteuning, scholing en de 
gesprekkencyclus. Met deze instrumenten wordt de persoonlijke 
ontwikkeling van leerkrachten gestimuleerd en de kwaliteit geborgd.  
Wij gaan voor een deskundig team dat klaarstaat voor de kinderen, 
ouders en voor elkaar. 

.... ons belangrijkste instrument ....

Verschillende functies en taken
Op IKC Kethel onderscheiden wij de volgende functies en taken:
- Directeur IKC: eindverantwoordelijk voor onderwijs en opvang
- Locatie manager opvang: verantwoordelijk voor organisatie opvang
- Groepsleerkracht: verantwoordelijk voor het onderwijs in de groep
- Pedagogisch medewerker: verantwoordelijk voor de opvang
- Zorgcoördinator: coördineert de leerlingenzorg op school
- Stagecoördinator: begeleidt studenten van PABO en ROC
- Administratie: zorgt voor de algemene administratie, de 
 leerlingadministratie en de financiële administratie
-  Conciërge: draagt zorg voor het technisch en huishoudelijk 

onderhoud
-  ICT-er: beheert de computers en computerprogramma’s voor de 

leerlingen
-  Daarnaast werken wij met werkgroepen die zijn ingedeeld op basis 

van expertise

Gesprek met de leerkrachten en/of  
pedagogisch medewerker
Aangezien het contact tussen thuis en school bij ons hoog in het 
vaandel staat, hechten wij veel waarde aan het overleg tussen ouders 
en leerkrachten. Wanneer u een leerkracht wilt spreken, doet u dit dan 
zoveel mogelijk na schooltijd. Wilt u er zeker van zijn dat hij/zij voldoende 
tijd voor u heeft, maak dan een afspraak. Graag vóór schooltijd alleen 
korte noodzakelijke mededelingen over uw kind. Dat laatste kan ook 
schriftelijk of op het whiteboard bij het lokaal worden geschreven. Vanaf 
het moment dat uw kind zelfstandig de school binnengaat, kunt u altijd 
na schooltijd even het lokaal inlopen. Met specifieke vragen over uw 
kind en/of de groep kunt u terecht bij de groepsleerkracht. Krijgt uw 
kind speciale zorg, dan kunt u met uw vraag of opmerking hierover ook 
aankloppen bij de zorgcoördinator. Vragen en/of opmerkingen omtrent 
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organisatorische zaken e.d. kunt u kwijt bij de directeur. Hoofdstuk 5 
gaat in zijn geheel over het contact tussen school en thuis.

Scholing
Wij blijven de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en opvang 
goed volgen. Om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen 
volgt het team ieder jaar nascholing. Dit gebeurt op studiedagen, team- 
en bouwvergaderingen. Ook worden individueel of in kleine groepjes 
cursussen en opleidingen gevolgd.

Duurzame inzetbaarheid en ziektevervanging
Iedere leerkracht heeft een vastgestelde normjaartaak. Oudere 
leerkrachten kunnen daarnaast gebruikmaken van zogenaamd. 
duurzame inzetbaarheid. Deze dagen worden verspreid over het 
cursusjaar opgenomen. Iedere leerkracht heeft daarbij zoveel mogelijk 
een vaste vervang(st)er. In geval van ziekte wordt in eerste instantie een 
leerkracht uit ons team gevraagd de groep over te nemen. Indien dit niet 
mogelijk is wordt er een vervanger gezocht. In het uiterste geval zal een 
klas die dag geen onderwijs op school kunnen ontvangen.

Studenten ’leren van en in de praktijk’
Wij zijn blij met de mogelijkheid om studenten enthousiast te maken 
voor het onderwijs. Het leren van de beginnende student zal vooral in 
het begin vanuit de opleiding, Pabo, worden gestuurd, maar in de loop 
van de opleiding verplaatst dit leren zich steeds meer naar de werkplek 
en wordt dus vanuit de praktijk gestuurd. Dit betekent dat binnen de 
school/IKC een aantal studenten heel gericht bezig is met het ’leren van 
en in de praktijk’. Gezien de hoeveelheid aan leertrajecten hebben wij 
een grote diversiteit aan studenten. Vanuit UN1EK vinden wij het heel 
waardevol om vanuit ’leren in de praktijk’ te investeren in de toekomst 
van onderwijs en opvang!

Stagiaires overige opleidingen
Sinds enkele jaren zijn er ook stagiaires op school aanwezig die op het 
ROC Albeda de opleiding onderwijs-/klassenassistent volgen.
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Inschrijving en leerplicht
Vanaf het moment dat u met uw kind voor het eerst in ons IKC Kethel 
komt kijken besteden wij veel aandacht aan een uitgebreid contact 
tussen thuis en school. Uw eerste bezoek hoeft nog niet direct gevolgd 
te worden door een inschrijving. U kunt zich namelijk eerst vrijblijvend 
oriënteren. Er vindt dan een gesprek plaats met een medewerker. U 
ontvangt daarbij mondelinge (en schriftelijke) informatie en u hebt de 
mogelijkheid om vragen te stellen. Bij dit gesprek komt ook de identiteit 
van de school ter sprake en een rondleiding door de school na het 
gesprek. Als u besluit uw kind in te schrijven dan kan dat bij de directeur 
of administratief medewerkster.

Een leerling kan worden toegelaten tot de basisschool op de dag dat hij/
zij vier jaar wordt. In de regel start een kleuter de dag nadat hij of zij vier 
is geworden. Vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden is het mogelijk 
om in overleg een viertal dagdelen op school te komen om te wennen. 
Dit is een soort kennismakingsperiode. 

Bij wisseling van basisschool, zal eerst overleg met directeur van die 
school plaats vinden, voordat evt. inschrijving plaats zal vinden. Binnen 
Schiedam Noord zijn hier afspraken over gemaakt.

Betrokkenheid
Eén van de belangrijkste onderwerpen in het kennismakingsgesprek 
is de betrokkenheid op elkaar. Het is heel belangrijk om elkaar goed 
op de hoogte te houden: u wilt als ouder graag geïnformeerd worden 
over hoe uw kind zich op school ontwikkelt; de leerkrachten willen 
graag geïnformeerd worden over bijzonderheden en eventuele 
aandachtspunten.

Kethel app
Op IKC Kethel maken we gebruik van een app voor de communicatie 
met ouders en/of verzorgers. De app is te downloaden vanuit de Google 
Playstore en de Applestore. Voor het foto en video gedeelte heeft u 
een wachtwoord nodig. Zodra uw kind is ingeschreven ontvangt u dit 
wachtwoord.

5. Contact school en thuis5. Contact school en thuis
Website
Op onze website www.ikckethel.nl vindt u alle informatie over ons 
kindcentrum.

Facebook
De school heeft ook een Facebookpagina. De pagina is te vinden onder 
de naam ’Kethel’. Hierop staan leuke weetjes en reminders.

Informatieavonden voor ouders
Er zijn zowel algemene avonden als avonden waarop de ontwikkeling 
van uw kind aan de orde komt. Van de eerstgenoemde categorie 
noemen we:
- Informatieavond leesproces (groep 3)
- Informatieavond Voortgezet onderwijs (groep 7)

Van de tweede categorie noemen we:
- de spreekavonden n.a.v. rapporten (10-minutengesprekken)

Aan het eind van het schooljaar staat er geen spreekavond gepland. 
Wel hebben ouders en/of leerkrachten de mogelijkheid om een gesprek 
aan te vragen over het rapport. 

Medezeggenschap
UN1EK hecht veel waarde aan betrokkenheid en 
medezeggenschap van ouders en medewerkers.  
De medezeggenschapsstructuur van het kindcentrum 
verloopt op centraal niveau binnen de centrale UN1EK-
raad (CUR) en op locatieniveau via de IKC-raad.
Het college van bestuur en de IKC-directeuren 
hebben in de nieuwe structuur één aanspreekpunt 
voor medezeggenschap op alle onderwerpen binnen 
onderwijs en opvang. Ouders en medewerkers kunnen 
krachtige en efficiënte inspraak uitoefenen via één 
orgaan. 
UN1EK hanteert een medezeggenschapsstatuut. In de 
medezeggenschapsreglementen is vastgelegd dat bij 
adviesaanvragen wordt uitgegaan van de optelsom van 
de wettelijke medezeggenschapsrechten voor ouders 

http://www.ikckethel.nl
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en medewerkers, die voor onderwijs en opvang van toepassing zijn.
Op centraal niveau werken de ondernemingsraad (OR), de centrale 
oudercommissie kinderopvang (COKO) en de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR) samen in de centrale UN1EK-raad 
(CUR). De centrale UN1EK-raad bestaat uit acht leden, met een 
evenredige verdeling van ouders en medewerkers van onderwijs en 
opvang. Een afgevaardigde van iedere IKC-raad, OC of MR neemt deel 
in een adviesraad. De adviesraad heeft een klankbordfunctie en bereidt 
samen met de centrale UN1EK-raad de formele adviezen aan het 
college van bestuur voor.

IKC raad
De IKC-raad bestaat uit de drie volgende geledingen: 

1. Oudercommissie (OC)
Voor de kinderopvang is inspraak door ouders conform de Wet 
Kinderopvang geregeld. Ieder kindercentrum heeft een oudercommissie 
(OC) die de belangen van ouders behartigt. De OC heeft formeel 
adviesrecht over een aantal onderwerpen en denkt met de manager 
kindcentrum mee over zaken die het welbevinden van de kinderen en 
de kwaliteit van de opvang in het algemeen aangaan.

2. Ondernemingsraad (OR)
De ondernemingsraad behartigt de belangen van medewerkers van 
UN1EK opvang conform de Wet op de Ondernemingsraad.

3. Medezeggenschapsraad (MR)
Voor medewerkers en ouders van UN1EK onderwijs is de 
medezeggenschap geregeld volgens de Wet Medezeggenschap op 
Scholen (WMS). Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze 
raad wordt rechtstreeks uit en door de geledingen van de betreffende 
school gekozen. Het reglement van de raad bepaalt de samenstelling en 
de bevoegdheden.

De IKC-raad is bevoegd alle aangelegenheden, die de school betreffen, 
te bespreken en daarover voorstellen te doen. Over veel zaken heeft 
de IKC-raad instemmingbevoegdheid (onderwijskundige doelstellingen, 
schoolplan, informatiegids, veiligheid en gezondheid, schooltijden 
enz.) of adviesbevoegdheid (bijv. besteding financiële middelen, 
schoolorganisatie, vakantieregeling, onderhoud van de school). De 
directeur legt een voorgenomen besluit voor aan de IKC-raad voor 
advies of instemming.

De oudercommissie kinderopvang, de medezeggenschapsraad van 
school en medewerkers van kinderopvang zijn samen vertegenwoordigd 
in de IKC-raad. De IKC-raad bestaat uit 8 leden, met een evenredige 
vertegenwoordiging van ouders en medewerkers van opvang en 
onderwijs.

Activiteitenteam
Het activiteitenteam (voormalige ouder-commissie OR) en team 
streven in gezamenlijkheid naar een leuke schooltijd voor de leerlingen. 
Activiteitenteam en team organiseren in gezamenlijkheid zowel 
incidentele activiteiten als min of meer vaste feesten en activiteiten zoals 
Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasfeest Kinderboekenweek, sportdag en 
afscheid van groep 8. Tevens kan het activiteitenteam gevraagd worden 
ondersteuning te bieden/initiatief te tonen bij spontane activiteiten. Het 
activiteitenteam streeft ernaar ouders te betrekken bij allerlei activiteiten 
en als begeleiding bij diverse uitstapjes.
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Het activiteitenteam biedt ondersteuning bij diverse sportactiviteiten 
van IKC Kethel. Het activiteitenteam bestaat uit maximaal 10 ouders en 
de directie van het kindcentrum. Indien er sprake is van één of meer 
vacatures kan iedere ouder zich kandidaat stellen om zitting te nemen in 
de activiteitenteam.
Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan het activiteitenteam 
kunt u dit op school laten weten via info@ikckethel.nl

Ouderbijdrage 
Op IKC Kethel schenken we in ruime mate aandacht aan extra 
activiteiten. We vinden het belangrijk dat kinderen mooie herinneringen 
aan hun basisschoolperiode overhouden. Om deze extra activiteiten 
te kunnen betalen vragen we alle ouders om een vrijwillige financiële 
bijdrage. Voor het schooljaar 2020/2021 is de hoogte van deze vrijwillige 
bijdrage vastgesteld op € 35,00 per kind exclusief schoolreis.  
Voor ieder derde en vierde kind uit een gezin op school hoeft echter 
slechts € 27,50 te worden betaald. 

De vrijwillige ouderbijdragen worden beheerd door het activiteitenteam 
van IKC Kethel. Over de besteding van de ouderbijdrage wordt ieder jaar 
verantwoording afgelegd aan de ouders in de IKC raad. 
Voor het betalen van de vrijwillige bijdrage ontvangt u aan het begin 
van het schooljaar een betalingsverzoek per mail. Deze kan eenvoudig 
digitaal betaald worden. Als u de factuur niet kunt of wilt betalen kan uw 
kind toch deelnemen aan de activiteiten. 

Voor schoolreis of schoolkamp ontvangt u een apart betalingsverzoek. 
Zonder een betaling is het voor een kind niet mogelijk om hieraan deel te 
nemen. Wel is het mogelijk om via de administratie een regeling te treffen.

Convenant sponsoring 
In 2009 is een nieuw convenant afgesloten met alle betrokken 
onderwijsorganisaties en andere belangenorganisaties om ervoor te 
zorgen dat alle bij de school betrokkenen op een zorgvuldige manier met 
sponsoring omgaan.

Het bevoegd gezag van Stichting UN1EK is eindverantwoordelijk en 
dus ook verantwoordelijk voor de manier waarop met sponsoring 

om wordt gegaan. De Voorzitter van het College van Bestuur geeft 
schooldirecteuren de ruimte om binnen de afspraken van het convenant 
op hun eigen school om te gaan met sponsoring.

Gedragsregels
- Sponsoring is in overleg mogelijk
-  Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en 

onderwijskundige taak en doelstelling van de locatie
- De kernactiviteiten mogen niet afhankelijk worden van sponsoring
-  Sponsoring mag geen nadelige invloed hebben op de geestelijke en 

lichamelijke ontwikkeling van kinderen 
-  Wanneer er sprake is van sponsoring is instemming van bevoegd 

gezag en van MR verplicht 
-  Alle betrokkenen moeten op de hoogte zijn van het feit dat er sprake 

is van sponsoring
-  Nieuwe sponsoractiviteiten moeten zich richten op de gezonde 

leefstijl van leerlingen 
-  Bedrijven mogen alleen werken met scholen vanuit 

maatschappelijke betrokkenheid 1)

Klassenouders
De onderbouwgroepen 1-2 hebben een klassenouder. Hij of zij is het 
aanspreekpunt van de leerkracht. Doel van de klassenouder is de 
samenwerking en communicatie tussen de ouder(s) en de leerkrachten 
bevorderen en stimuleren.

Ouderhulp
Het activiteitenteam en het team kunnen gelukkig telkens weer 
rekenen op de hulp van andere ouders bij diverse activiteiten, zoals 
documentatiecentrum groep 7 en 8, schoolboekenkasten, versieren 
van de locatie, excursies, sporttraining en -begeleiding, sportdag e.d. 
Wij maken graag gebruik van uw hulp. Bij al deze ondersteunende 
activiteiten blijft de school echter de eindverantwoordelijkheid dragen.

Klachtenregeling
Klachtenregeling voor een veilig leer- en werkklimaat bij Stichting UN1EK
Binnen een grote organisatie zoals UN1EK hebben mensen het beste 
met elkaar voor. Toch is het zo dat waar gewerkt wordt, soms dingen 

1) Bron: Ministerie OCW; 
Postbus 51

mailto:info%40ikckethel.nl?subject=Activiteiten%20Team%3A
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mis kunnen gaan. Van fouten en misverstanden kunnen wij leren, dus 
is het belangrijk dat wij met elkaar in contact treden en ons inzetten om 
klachten serieus te nemen, recht te doen aan mensen en in de toekomst 
proberen misstanden te voorkomen. Wanneer zich een klacht voordoet, 
dan is het in het belang van kwalitatief goed onderwijs om deze zo 
effectief mogelijk te behandelen en op te lossen.

Hoe we elkaar aanspreken en benaderen wanneer we ons benadeeld 
voelen, is terug te vinden in deze klachtenregeling. De klachtenregeling 
is een wettelijke verplichting voor een organisatie als UN1EK en is 
vastgelegd in de Kwaliteitswet van 1998.

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in 
de school worden in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, 
personeel, directeur en eventueel vrijwilligers en andere betrokkenen op 
een goede manier afgehandeld. Als dit, gezien de aard van de klacht, 
niet mogelijk is of als men niet tevreden is over de afhandeling, kan een 
beroep worden gedaan op deze klachtenregeling.

In deze klachtenregeling zijn onderlinge relaties het uitgangspunt. Deze 
relaties kunnen zijn tussen leerlingen en leerkrachten, tussen collega’s, 
tussen ouders en leerkrachten, tussen leerkrachten en leidinggevende 
en ook relaties met anderen in de school, denk aan vrijwilligers. Het 
functioneren van leerlingen en collega’s wordt voor een groot deel 
beïnvloed door deze onderlinge relaties. Gedrag van de één (bedoeld of 
onbedoeld) kan door de ander als ongewenst of intimiderend ervaren 
worden. Dit kan van invloed zijn op het functioneren van betrokkenen. 
Het is belangrijk dat ongenoegen kenbaar gemaakt kan worden. 
Hoe dat te doen is beschreven in deze klachtenregeling.
De kwaliteitswet voor scholen bestaat uit twee belangrijke onderdelen:
- De klachtenregeling
- De meldplicht

Vertrouwenspersonen UN1EK
UN1EK heeft twee personen benoemd als aanspreekpunt bij klachten, 
de zogenaamde vertrouwenspersonen. Een vertrouwenspersoon 
is een externe persoon die geen werknemer is van de organisatie 
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of die op welke andere manier dan ook verbonden is behalve als 
vertrouwenspersoon.

De contactgegevens van de vertrouwenspersonen:
Centrum Vertrouwenspersonen plus
www.cvp-plus.nl
Algemeen nummer: 070-2600032/06-81316936
mail: info@cvp-plus.nl

Via Centrum Vertrouwenspersonen plus zijn twee 
vertrouwenspersonen beschikbaar:
Anton de Leeuw: anton@cvp-plus.nl
Lilian Vermeulen: lilian@cvp-plus.nl

IKC Kethel heeft ook een schoolcontactpersoon waarbij u terecht kunt 
voor vragen:

Contactgegevens schoolcontactpersoon:
- mevrouw Liesbeth van Esch
E-mailadres: esch@ikckethel.nl

Meldplicht
Alle medewerkers van de school hebben een wettelijke meldplicht, 
wanneer zij het vermoeden of de wetenschap hebben dat een 
medewerker of vrijwilliger zich schuldig heeft gemaakt aan 
grensoverschrijdend gedrag jegens leerlingen. Zij moeten dit direct 
melden bij hun direct leidinggevende. De leidinggevende geeft het 

vermoeden door aan het College van Bestuur. Grensoverschrijdend 
gedrag door de leidinggevende dient direct gemeld te worden bij het 
College van Bestuur. Het college van bestuur  is verplicht de zaak te 
melden bij de Vertrouwensinspecteur. De meldplicht is ingesteld omdat 
de relatie medewerker – leerling ongelijk is. De leerling als kwetsbare 
partij wordt door de meldplicht extra beschermd.

Meldcode
Vanaf 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht een meldcode te 
hebben en te gebruiken bij signalen van geweld. Het beschrijft welke 
stappen professionals moeten ondernemen bij vermoedens van geweld. 

Registratie incidenten
Binnen UN1EK registreren alle locaties incidenten. Een registratie-

http://www.cvp-plus.nl
mailto:info%40cvp-plus.nl?subject=
mailto:anton%40cvp-plus.nl?subject=
mailto:lilian%40cvp-plus.nl?subject=
mailto:esch%40ikckethel.nl?subject=
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systeem van incidenten levert een belangrijke bijdrage aan een veilige 
school voor alle kinderen, jongeren en onderwijspersoneel. 

Grensoverschrijdend gedrag. Er geldt meldplicht bij grensoverschrijdend 
gedrag en hieronder wordt verstaan: 
1. seksueel misbruik 
2. seksuele intimidatie 
3. fysiek geweld 
4. psychisch geweld 
5. discriminatie of radicalisering 

Wanneer blijkt dat er mogelijk sprake is van strafbare feiten, dan legt de 
Vertrouwensinspecteur de schoolleiding de verplichting op om aangifte 
bij de politie te doen: de aangifteplicht. 

Centraal meldpunt voor Vertrouwensinspecteurs waar iedereen klachten 
of misstanden op school kan melden:
Tel.: 0900 - 111 31 11 (lokaal tarief bereikbaar tijdens kantooruren)

De externe klachtencommissie 
In bijzondere gevallen kan het College van Bestuur de klager verwijzen 
naar de externe klachtencommissie. Ook kan de klager, als hij of zij niet 
tevreden is over de afhandeling van de klacht op eigen initiatief de klacht 
voorleggen aan de externe klachtencommissie. 
 Hiervoor is de stichting aangesloten bij de landelijke klachtencommissie 
voor christelijk onderwijs:

Landelijke Klachtencommissie voor  
het christelijk onderwijs
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
Tel: 070 - 386 16 97
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6. Organisatie  6. Organisatie  
in en rond de schoolin en rond de school
Peuterspeelzaal Kethel
Peuterspeelzaal Kethel kunt u vinden in de gang onderbouw. 
Er is een maandag/donderdaggroep en een dinsdag/vrijdaggroep. 
De tijden zijn van 8.30 uur tot 11.45 uur. 
De woensdagmorgen kan er bij gekozen worden. 
De peuters worden door 2 pedagogisch medewerkers  begeleid. 
U kunt uw peuter opgeven voor de peuterspeelzaal
 
via de site van stichting UN1EK:
www.UN1EK.nl

Mailadres peuterspeelzaal:
psz@ikckethel.nl
Telefoonnummer: 06-21 82 25 33

44 - Informatiegids KETHEL 2020 - 202144 - Informatiegids KETHEL 2020 - 2021

Openingstijden

dagelijks
ʼs ochtends 7.00 - 8.30 uur (Voorschoolse opvang)
ʼs middags 14.00 - 18.30 uur (Naschoolse opvang)

Peuterspeelzaal
Dagelijks 8.30 - 11.45 uur

De school
Dagelijks 8.30 - 14.00 uur

De schoolwoning
Dagelijks 8.15 - 13.45 uur

Openingstijden onderwijs

Dagelijks
Schoolwoningen:  8.15 - 13.45 uur (deur open om 8.10 uur)
School  8.30 - 14.00 uur (deur open om 8.20 uur)

http://www.UN1EK.nl
mailto:psz%40ikckethel.nl?subject=
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Binnenbrengen van kinderen
Natuurlijk is het een gewone zaak dat de ouders van de kinderen in de 
groepen 1-2 meegaan om hun kind in het lokaal te brengen. Probeert u 
het echter af te bouwen aan de hand van de volgende richtlijnen:
- Peuterspeelzaal : Ouders brengen hun kind tot in het lokaal
- Groep 1 : Ouders brengen hun kind tot in het lokaal
- Groep 2 :  Tot aan de kerstvakantie brengen ouders hun kind 

tot aan het lokaal.
- Groep 3 :  Tot aan de herfstvakantie brengen ouders hun kind 

tot aan het lokaal.
- Groep 4 t/m 8 : Alle kinderen lopen zelfstandig de school in

Bovenstaande afspraken zijn niet alleen in het belang van een goede 
schoolorganisatie, maar zeker ook noodzakelijk bij het trainen in 
zelfstandigheid van uw kind. Wij verzoeken u de voordeur vanwege 
veiligheid zo min mogelijk te gebruiken. Alleen als het hek op slot zit! 

Pauzes
Peuterspeelzaal en de groepen 1-2 gekoppeld aan buitenspel.
Groepen 3 t/m 8  hebben een kwartier pauze en een tweede pauze waar 
ook in gelucht wordt van een half uur.
Tijdens de pauzes houden de leerkrachten op het schoolplein toezicht. 
Uw kind mag voor deze ochtendpauze melk, sap of water meenemen 
en een gezond tussendoortje. Op dinsdag, woensdag en donderdag 
nemen de kinderen fruit en/of groente mee om op te eten. Op die manier 
proberen wij gezonde eetgewoontes te stimuleren. 

Gymnastiek
De lessen worden verzorgd door een vakleerkracht bewegingsonderwijs.
Tijdens de gymlessen dragen de kinderen gymkleding:
-  T-shirt en een korte broek of een turnpakje
-  Zaalschoenen (gym- of turnschoenen)

Deze gymspullen worden mee naar school genomen in een aparte tas. 
Op donderdag of vrijdag gaan de spullen mee naar huis, zodat u thuis 
in de gelegenheid bent om het te wassen. Voorts willen wij de kinderen 
aanraden om geen sieraden e.d. om te doen op de dag van de gymles.
De ouders van leerlingen in de groepen 1-2 hoeven alleen voor 
gymschoenen te zorgen. Deze worden op school bewaard. 

Fietsenstalling
Kinderen kunnen hun fiets op eigen risico in de fietsenstalling groep 
8 of op het plein groep 1-2 t/m 7 zetten. Ouders die per fiets hun kind 
komen ophalen, kunnen hun fiets buiten het plein neerzetten. De ruimte 
daarvoor is beperkt. Houdt u in elk geval een pad vrij voor voetgangers.

Auto’s
Wanneer u uw kind(eren) met de auto brengt en haalt, vermijdt u dan 
de Vlaardingseweg deze is afgesloten voor autoʼs! Dit is namelijk een 
woonerf en niet geschikt voor autoverkeer. Wij verzoeken u nadrukkelijk 
de route Zwaluwlaan, Schiedamseweg, Lindeijerstraat te nemen en 
uw auto in de laatstgenoemde straat of naast de kerk te parkeren. Het 
bezorgt veel fietsende en wandelende ouders en leerlingen een veiliger 
weg naar school en naar huis.

Veiligheid
Wij vinden het van groot belang dat een ieder die zich in of bij de school 
bevindt zich veilig kan voelen. Naast de verkeersveiligheid moeten de 
algemene regels daarbij helpen. Alles wat wij als volwassenen van onze 
leerlingen/kinderen verwachten, zullen we als leerkrachten en ouders 
zelf ook moeten uitstralen.

Vakanties en vrije dagen:
• Herfstvakantie: 19 oktober t/m 23 oktober 2020
• Kerstvakantie: 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
• Voorjaarsvakantie: 22 februari t/m 26 februari 2021
• Goede vrijdag: 2 april 2021
• Meivakantie: 26 april t/m 7 mei 2021
• Hemelvaart: 13 en 14 mei 2021
• 2de Pinksterdag 25 mei 2020
• Zomervakantie: 19 juli t/m 27 augustus 2021

Studiedagen:
Maandag 28 september 2020 Donderdag   1  april 2021
Maandag 26 oktober 2020 Dinsdag   6  april 2021
Vrijdag 18 december 2020  Dinsdag 25  mei 2021
Vrijdag 19 februari 2021 Vrijdag 16  juli 2021
Maandag   1 maart 2021 
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De peuterspeelzaal is op studiedagen gewoon open, met uitzondering 
van 6 april.
Op 6 april zal het gehele IKC gesloten zijn. Dit is een studiedag voor het 
hele team.

Verlofregeling
Wilt u bij bespreking van uw vakantie a.u.b. rekening houden met 
bovenstaande schoolvakanties?
Mocht dit door omstandigheden niet mogelijk zijn, dan wordt u verzocht 
een met redenen omkleed schriftelijk verzoek tot schoolverlof van 
uw kind bij de directeur van de school in te dienen. Wanneer deze 
omstandigheden hun oorzaak vinden in uw werkkring, dan dient u 
hierbij een werkgeversverklaring te overleggen. De eerste twee weken 
na de zomervakantie is vakantieverlof niet toegestaan.

Ongeoorloofd 
schoolverzuim is bij de wet verboden en u loopt de kans dat 
procesverbaal wordt opgemaakt. Wij kunnen en mogen u geen 
toestemming geven om zomaar buiten de schoolvakanties op vakantie 
te gaan! Snipperdagen bestaan niet.
U kunt wel verlof krijgen bij dringende sociale of medische redenen 
(bijvoorbeeld huwelijk, begrafenis e.d.) Op school kunt u een folder over 
’extra verlof’ verkrijgen en op de website vindt u een aanvraagformulier.

Melding van afwezigheid
Wanneer uw kind niet op school aanwezig kan zijn (ziekte, dokter, 
tandarts), dient u dit voor schooltijd te melden. Wilt u dit via de app bij 
’ziekmelding’ doen of via de website www.ikckethel.nl

Projecten 
Ieder jaar werken wij met de hele school aan een groot project. De hele 
school, maar ook de opvang werken aan hetzelfde thema. Het project 
wordt afgesloten met een afsluiting of kijkavond. 

Maatschappelijke betrokkenheid 
Ieder jaar steunen wij vanuit IKC Kethel goede doelen. Ieder jaar kiezen 
wij weer nieuwe doelen die wij willen ondersteunen. We hebben ervoor 

gekozen om doelen dicht bij huis te ondersteunen. 
Verzamelbakken
Er staat een verzamelbox batterijen. Hier kan men gebruikte batterijen 
in doen. Op het plein zijn prullenbakken voor plastic, restafval en oud 
papier.

Gevonden voorwerpen
Regelmatig wordt in school iets gevonden waarvan de eigenaar 
onbekend is. Deze gevonden voorwerpen bewaren wij een schooljaar 
lang in een speciale krat bij de conciërge van de school. 

Naschoolse activiteiten
Via de website, app, klasbord en facebook wordt een ieder op de 
hoogte gehouden van naschoolse activiteiten. 

Men is natuurlijk vrij om er al dan niet aan mee te doen. 
Voorbeelden hiervan:
- Blokfluitles
- Spaanse les
- Schaken
- Dans

Schoolsporttoernooien: badminton, korfbal, basketbal, bowling, 
handbal, voetbal, tafeltennis, cricket. Voor een aantal toernooien zal 
enkele weken van tevoren een training worden opgezet.

Schooltuinen: Kinderen uit groep 5, 6 en 7 worden via school in 
de gelegenheid gesteld om voor een gering bedrag deel te nemen 
aan het schooltuinwerk. Dit werk vindt plaats van eind maart tot de 
herfstvakantie. De meeste kinderen tuinieren op het tuincomplex Park 
Kethel aan de Harreweg

Foto’s
Ook dit schooljaar worden van de schoolactiviteiten foto’s gemaakt. 
De foto’s kunt u via de app, klasbord of website bekijken. 

Verzekering
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De school heeft via Verus (voorheen de Besturenraad) 
www.verusverzekeringen.nl een verzekeringspakket afgesloten bij de 
verzekeringsmaatschappij: De Raetsheren van Orden
www.rhvo.nl, bestaande uit een ongevallenverzekering en een 
aansprakelijkheidsverzekering.

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij 
activiteiten vanuit de locatie (leerlingen; personeel; vrijwilligers) 
verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als 
een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige 
en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de 
eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door 
eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de 
dekking.

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de locatie zelf als zij die 
voor de locatie actief zijn (bestuursleden; personeel; vrijwilligers) dekking 
tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. 
Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding 
zijn tot misverstand.

Ten eerste is de locatie of het bestuur niet (zonder meer) aansprakelijk 
voor alles wat tijdens de lesuren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. 
Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in onderwijstijd 
ontstaat vergoed moeten worden. Deze opvatting leeft wel bij veel 
mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. 
De locatie heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er 
sprake is van een verwijtbare fout en er tekort is geschoten in hun 
rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder 
dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens 
de gymnastiekles een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder 
de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door de 
verzekeraar vergoed.

Ten tweede is de locatie niet aansprakelijk voor (schade door) 
onrechtmatig gedrag van kinderen. Kinderen (of, als zij jonger zijn 
dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun 
doen en laten. Een kind dat tijdens de lesuren of tijdens andere door 

de locatie georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen 
schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) 
verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf 
een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. De locatie zal 
in dit geval kunnen helpen om ouders met elkaar in contact te brengen, 
zodat zij het zelf via hun eigen verzekeringen kunnen regelen.
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Wanneer ouders UN1EK aansprakelijk willen stellen, kunnen zij dit doen 
door middel van een schade aangifteformulier. Voor dit formulier kunt u 
terecht bij de directeur van de locatie. De verzekeringsmaatschappij zal 
verder zorgdragen voor de afhandeling van de claim.

Waardevolle spullen
Het is onverstandig om waardevolle spullen mee te nemen naar school. 
Kostbare kettinkjes, ringen, oorbellen, smartphones e.d. kunnen kapot 
gaan tijdens spelen of zoek raken. Het dragen van sieraden is tijdens 
gymlessen niet toegestaan. 
Verjaardagen
Wanneer uw kind zelf jarig is, mag hij of zij trakteren. De traktatie voor 
de kinderen beperken wij tot de klasgenoten, want broertjes, zusjes en 
vriendjes in de andere groepen krijgen immers bij de jarige thuis een 
traktatie. Wij stellen het op prijs als u de traktatie klein en gezond houdt. 
Het is niet de bedoeling dat er cadeautjes getrakteerd worden. Het kan 
zijn dat er kinderen zijn met een voedselallergie en niet alles mogen. 
Informatie hierover kunnen ouders krijgen bij de groepsleerkracht die 
hiervan op de hoogte is. 

De kinderen mogen ook een traktatie meenemen voor hun eigen juf of 
meester. Na het trakteren in de klas gaan de kinderen van de groepen 
1-2 langs de leerkrachten van de onderbouw.

Telefoon
Indien u niet kunt mailen of langskomen, kunt u ons telefonisch bereiken. 
Bij voorkeur buiten schooltijden. Het gebruik van mobiele telefoons op 
school willen wij zoveel mogelijk tegengaan. Wanneer leerlingen een 
mobieltje bij zich hebben, blijft deze uitgeschakeld in de tas, ook op het 
plein.

(Speel)afspraken maken 
Regelmatig komt het voor dat leerlingen op school vragen of zij naar 
huis mogen bellen. Wanneer het om iets dringends gaat is dit uiteraard 
geen probleem. Steeds vaker komt het voor dat kinderen met elkaar 
willen afspreken om na school bij elkaar te spelen.

Het is natuurlijk fijn om te zien dat de kinderen het gezellig vinden om na 
schooltijd met elkaar af te spreken. Echter vinden wij wel dat dit soort 
afspraken thuis gemaakt moeten worden en niet op school.

De afspraak is dan ook dat er niet meer gebeld mag worden met de 
schooltelefoon voor speelafspraken. Om teleurstelling bij uw kind(eren) 
te voorkomen hopen wij dat u dit thuis ook met de kinderen wilt 
bespreken.

Hoofdluis
Soms komt er bij ons op school hoofdluis voor. Dat is vervelend, maar 
zeker geen schande. Wij hopen dat ouders hoofdluis bij hun kinderen 
direct op school melden. Wij laten dan de kinderen van de groep direct 
controleren door een ’hoofdluismoeder’. Op de eerste dag na een 
vakantie worden alle kinderen van de school gecontroleerd op hoofdluis 
door moeders van de school. 
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Kleding
Het is moeilijk om kledingvoorschriften vast te leggen. Toch hebben wij 
behoefte om hierbij twee richtlijnen te geven: niet aanstootgevend en 
niet kwetsend.

Huisdieren 
Vanwege de veiligheid en het zich veilig voelen van (jonge) kinderen zijn 
er geen dieren op het schoolplein toegestaan.
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7. Overige data 2020-20217. Overige data 2020-2021
In de hoofdstukken 5 en 6 komt u reeds een aantal belangrijke data van 
dit schooljaar tegen. Hieronder volgen de data die daarin nog niet zijn 
genoemd.

Rapporten
Op Kethel krijgen de kinderen 2 rapporten. Deze zijn na de Cito M-ronde 
van januari en na de Cito E-ronde van juni.

De rapporten (groepen 1 t/m 8) worden meegegeven op: 
- 2 maart 2021
- 5 juli 2021

Schoolfotograaf
Het activiteitenteam regelt de schoolfotograaf. Er worden zowel groeps- 
als portretfoto’s gemaakt. 

Schoolreis
Wij zullen u tijdig informeren over de bestemmingen en data van de 
schoolreizen 

Schoolkamp
Groep 8 gaat op schoolkamp naar het Schoolbuitenhuis in Oosterhout. 

Sportdag
IKC Kethel organiseert ieder jaar een sportdag voor kinderen.  
Natuurlijk in beweging!
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Peuterspeelzaal  Jacqueline van der Hoeven 
Kim Baas

Groep 1-2a  Sonja Smit (ma/di/wo) 
Anneke Kloprogge (do/vr)

Groep 1-2b  Hanneke Faber (ma/di/wo) 
Greet van den Burg (do/vr)

Groep 1-2c  Hanneke Polhuis (ma/di/wo) 
Marcia Groeneweegen (do/vr)

Groep 1/2d Henri Sneller (ma/di/wo/do/vr)
Groep 3  Connie van der Heiden (ma/di/wo/do/vr) 

Greetje van Rijn (di/wo)
Groep 4  Anneke Kloprogge (ma) 

Kirsten Noomen (di/wo/do/vr)
Groep 4/5  Greetje van Rijn (ma) 

Robbin Hillenius (di/wo/do/vr)
Groep 5  Marjolein Leijendekkers (ma/wo) 

Sharon Mooij (di/do/vr)
Groep 5/6 Sara Syafrizal (ma/di/wo/do/vr)
Groep 6 Lenie Dijkshoorn (ma/di/wo/do/vr)
Groep 7  Dieter Mous (ma/di/wo) 

Greetje van Rijn (do/vr)
Groep 7/8 Lisette van den Berg (ma/di/wo/do/vr)
Groep 8  Denise Blijleven (ma/wo/do/vr) 

Marjolein Leijendekkers (di)
Vakleerkracht gym Jaco van den Aardweg

BSO  Kim Baas 
Kelly Verboon 
Lisanne Seij 
Suzanne Laros 
Lisanne Rietveld

Onderwijsassistenten  Amber Broxks 
Mieke de Vlieger

Interim directeur Jan Punt
Zorgcoördinator Ilse Hoekstra
Zorgondersteuner Liesbeth van Esch
Manager opvang Sharon Dania
MT-lid  Henri Sneller 

Liesbeth van Esch

8. Groepsindeling 2020-20218. Groepsindeling 2020-2021
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Administratie Petra Diefenbach
Stagecoördinator Connie van der Heiden
Conciërge David Mulder

Vrijwilligers: Ron Klein 
 Alfred Zorge 
 Sonja Krol
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9. Namen en adressen9. Namen en adressen
Locatie IKC Kethel (onderwijs)
Hoofdingang : Lindeijerstraat 14
Postadres : Vlaardingseweg 23
  : 3121 JM Schiedam
Telefoon : 010-471 22 19
E-mail : info@ikckethel.nl
Website : www.ikckethel.nl
Bankrekeningnummer :  NL15 ABNA 0403754739 t.n.v. 

Stichting UN1EK, onderwijs en 
opvang

Locatie IKC Kethel (Peuterspeelzaal)
Hoofdingang : Lindeijerstraat 14
Telefoon : 06-21 82 25 33

Locatie IKC Kethel (BSO)
Hoofdingang : Lindeijerstraat 14
Telefoon : 06-48 50 60 79

Locatie IKC Kethel (Schoolwoningen)
Stockholm 8
3124 SG Schiedam

Bestuur
Stichting UN1EK :  Emmastraat 45, 

Postbus 6020, 3130 DA 
Vlaardingen 
telefoon 010-249 00 05, 
E-mail: info@UN1EK.nl

IKC-raad Kethel
Namens de ouders :  - Nienke van Wamelen 

- Nicolien van Rijnsbergen 
- Niels Verduijn 
- Jennifer Doelman
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Namens het team :  - Hanneke Polhuis  
- Jacqueline van der Hoeven 
- Lisanne Seij 
- Greetje van Rijn

Activiteitenteam
- Jikke Dullemond
- Shirley Kramer
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Contactgegevens
Lindeijerstraat 14
3121 JB Schiedam
010 471 22 19
info@ikckethel.nl
www.ikckethel.nl

Postadres:
Vlaardingseweg 23
3121 JM Schiedam
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