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Welkom   
Beste   lezer,     
  

Vanaf   begin   2019   is   Kindcentrum   WIJ   gevestigd   in   een   nieuwe   gebouw   aan   de   Europalaan   (wijk   
Europakwartier).   Het   eerste   Kindcentrum   van   IJsselstein!   
WIJ   biedt   onderwijs,   opvang,   ontmoeting,   ontspanning,   ontwikkeling   en   opvoeding   onder   één   dak.     
Een   boeiende   plek   die   kinderen   voorbereidt   op   deelname   aan   een   samenleving.     

Aanleiding     
WIJ   leven   in   een   tijd   van   veranderingen.   Veranderingen   die   elkaar   in   een   steeds   sneller   tempo   
opvolgen.   Op   die   dynamische   wereld   zullen   we   kinderen   moeten   voorbereiden.   Dat   doen   WIJ   door   
kinderen   uit   te   rusten   met   de   juiste   bagage,   zodat   zij   actief   deel   kunnen   nemen   aan   de   samenleving.   
WIJ   bieden   een   veilige   en   uitdagende   omgeving   waarin   het   kind    centraal   staat   en   kinderen   in   alle   
rust   en   ruimte   hun   talenten   kunnen   ontdekken   en   zich   verder   kunnen   ontwikkelen.     
  

Naast   het   bijbrengen   van   de   cognitieve   vaardigheden,   vinden   WIJ   het   van   belang   dat   ieder   kind   
zichzelf   mag   en   kan   zijn,   dat   kinderen   zelf   de   wereld   ontdekken,   denken   in   oplossingen,   
samenwerken   en   verantwoording   dragen.   WIJ   dragen   bij   aan   een   uitdagende   en   brede   ontwikkeling   
van   ieder   kind.   Het   kind   van   de   toekomst!     

Ontwikkeling   

De   afgelopen   schooljaren   is   er   veel   energie   gestoken   in   het   opzetten   van   een   Kindcentrum   met   een   
heel   eigen   concept,   in   verhuizingen   en   in   een   fusie   van   twee   basisscholen.   
Tijdens   het   laatste   inspectiebezoek   van   april   2019   heeft   de   school   hiervoor   dan   ook   erkenning   en   
complimenten   ontvangen.   Echter   was   het   ook   duidelijk   dat   de   zorgstructuur   in   deze   periode   te   
weinig   aandacht   heeft   gekregen.   Het   team   zou   meer   zicht   op   de   ontwikkeling   van   de   kinderen   
moeten   hebben   en   de   wijze   waarop   de   zorgstructuur   georganiseerd   is,   kan   beter.      
De   standaarden   uit   het   inspectierapport   die   voldoende   scoren   zijn:   

❖ Didactisch   handelen   
❖ Veiligheid   
❖ Resultaten   (eindopbrengsten   groep   8)   
❖ Schoolcultuur   
❖ Verantwoording   in   dialoog   

De   standaarden   uit   het   inspectierapport   die   onvoldoende   scoren   zijn:   
❖ Zicht   op   ontwikkeling   
❖ Kwaliteitszorg   

  
Om   de   twee   laatstgenoemde   standaarden   weer   voldoende   te   krijgen   is   er   hard   gewerkt   om   de   
kwaliteit   op   orde   te   brengen.   
Naast   het   op   orde   brengen   van   de   kwaliteit   heeft   WIJ   de   ambitie   om   het   gehele   onderwijsaanbod   
weer   binnen   de   Units   aan   te   bieden.     
  
  
  

Vanaf   schooljaar   2021-   2022    wordt   er   daarom   een   traject   gestart   in   samenwerking   met   het   
onderwijsadviesbureau   Mijn   Leergemeenschap.   
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Als   er   gaandeweg   het   traject   van   teruggroeien   naar   Unit   onderwijs   andere   keuzes   gemaakt   gaan   
worden   dan   nu   beschreven   staan   in   deze   schoolgids,   dan   zal   de   inhoud   van   deze   gids   aangepast   
worden.   
  

Met   vriendelijke   groeten,   
  

Dolly   Batenburg     
Directeur   
Kindcentrum   WIJ   

‘Leren   voor   het   leven’   

Non   scholae   sed   vitae   discimus.   Niet   voor   de   school,   maar   voor   het   leven   leren   WIJ!   
  

Missie   
Kinderen   uitdagen   om   het   beste   uit   zichzelf   te   halen.   Om   te   leren   voor   het   leven.   Elke   dag   weer!   
Vanuit   relatie   geven   WIJ   het   kind   de   ruimte   om   verantwoordelijkheid   te   nemen   voor   zijn   eigen   
ontwikkeling   en   bieden   WIJ   de   mogelijkheid   om   de   uitdagingen   van   het   leven   nu   en   straks   positief,   
zelfbewust   en   met   vertrouwen   aan   te   gaan.     

Visie   
WIJ   begeleiden   kinderen   in   hun   ontwikkeling   en   geeft   ze   het   zelfvertrouwen,   de   inzet   en   durf   om   hun   
eigen   mogelijkheden   te   ontdekken.   In   het   vernieuwende   onderwijsconcept   halen   WIJ   de   wereld   naar   
binnen   en   sluiten   WIJ   aan   bij   de   ontwikkeling   van   ‘21ste   eeuw   vaardigheden’   zoals   creatief   en   
kritisch   denken,   zelfstandig   werken   en   samenwerken.   WIJ   bieden   voorschoolse   onderwijs   en   
opvang   op   maat.   Ieder   kind   mag   zichzelf   zijn   en   wordt   uitgedaagd   bij   het   ontdekken   en   ontwikkelen   
van   unieke   talenten   en   kwaliteiten.   WIJ   zetten   sterk   in   op   passend   onderwijs   en   gaat   verder   dan   de   
landelijk   vastgestelde   onderwijsdoelen.     

Kernwaarden   
WIJ   ontdekken   de   wereld   (ontdekkingsreiziger)   
Bij   WIJ   ontdek   je   de   wereld   om   je   heen.   Je   haalt   de   wereld   naar   binnen   of   gaat   er   zelf   naar   op   zoek.   
Dat   maakt   ons   onderwijs   levendig,   betekenisvol   en   inspirerend.   Boeiend   onderwijs   dus!   
  

WIJ   denken   in   oplossingen   (probleemoplosser)   
WIJ   besteden   aandacht   aan   een   veranderende   samenleving.   Je   leert   te   zoeken   naar   antwoorden   op   
de   vraagstukken   die   zich   aandienen   door   de   inzet   van   creativiteit,   verbeelding,   kritisch   denken   en   
vindingrijkheid.     
  

WIJ   werken   samen   (samenwerker)   
‘Verbinding’   en   ‘samen’    vormen   de   rode   draad   in   WIJ   met   een   aantal   belangrijke   pijlers:     

● WIJ   werken   met   units:   een   groep   kinderen   van   verschillende   leeftijden   en   niveaus   bij   elkaar   
waardoor   kinderen   van   en   met   elkaar   leren.     

● Coöperatief   werken;   het   leren   in   verbinding   met   elkaar.   Democratisch   (wereld)burgerschap;   
onze   verbinding   in   een   pluriforme   samenleving   waarbij   we   open   staan   voor   verschillen   
tussen   elkaar.     
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● Vreedzame   school;   de   basisgroep,   unit   en   Kindcentrum   vormen   een   leefgemeenschap   
waarin   kinderen   leren   om   samen   beslissingen   te   nemen   en   conflicten   op   te   lossen.     

● Duurzaamheid;   aandacht   en   zorg   voor   volgende   generaties   en   het   ecosysteem.     
● Samenwerking   binnen   het   Kindcentrum   ter   bevordering   van   de   doorgaande   lijn   in   de   

ontwikkeling   van   het   kind.   
  

WIJ   leren   verantwoordelijkheid   te   nemen   (bouwer)   
WIJ   verwachten   veel   van   iedereen.   Kwaliteit   van   onderwijs   vraagt   om   goede   afspraken,   
deskundigheid,   daadkracht,   zorgvuldigheid,   continuïteit   en   reflectief   vermogen.   Om   te   leren   is   
vertrouwen   en   veiligheid   heel   belangrijk.   Je   mag   binnen   ons   Kindcentrum   fouten   maken   en   vragen   
stellen   om   je   te   kunnen   ontwikkelen.   Van   fouten   maken   leren   WIJ!     
  

WIJ   laten   je   jezelf   zijn    
WIJ   heeft   veel   aandacht   voor   hoe   jij   je   voelt.   Want   als   jij   je   goed   voelt,   heb   je   zin   om   te   leren!   Je   
ontdekt   zo   talenten   bij   jezelf   waarvan   je   nog   niet   eerder   wist   dat   je   ze   had.   
  

Identiteit   
Op   basis   van   missie   &   visie   stelt   kindcentrum   WIJ   de   mensheid   voorop   en   gaat   uit   van   de   waarde   
van   de   mensen.   WIJ   streeft   ernaar   het   goede   te   doen,   op   een   rechtvaardige   wijze   en   met   het   gebruik   
van   het   verstand.   Dat   is   pedagogisch   tact!     
WIJ   handelen   vanuit   aandacht   en   gevoeligheid   voor   de   leerling   in   een   veilige   omgeving,   waarin   
verschillen   tussen   mensen   mogen   bestaan   en   er   op   democratische   wijze   beslissingen   genomen   
worden.   Er   is   respect   voor   ieders   levensbeschouwing   en   kennis   opdoen   van   de   diverse   
geloofsovertuigingen.   WIJ   geven   aandacht   aan   de   traditionele   Nederlandse   feestdagen   (Sinterklaas,   
Kerstmis,   Pasen   en   carnaval),   maar   ook   aan   feestdagen   vanuit   andere   geloofsovertuigingen   (zoals   
het   Suikerfeest   of   bijvoorbeeld   boeddhistische   feestdagen).   Jaarlijks   zullen   diverse   vieringen   
centraal   staan,   waarin   WIJ   verdiepend   aandacht   geven   aan   de   vieringen.     
  

Kindcentrum   WIJ   
Een   gezamenlijk   aanbod   van   onderwijs,   voorschool   (VE),   peuterschool   én   opvang   onder   één   dak,   
waarin   spelen   naadloos   overgaat   in   leren:   Kindcentrum   (KC)   WIJ.     
WIJ   geloven   dat   we   samen,   onderwijs,   BSO,   Voor-   en   Vroegschoolse   Educatie   en   peuterspeelzaal   
beter   kunnen   inspelen   op   de   leerbehoeften   van   kinderen,   dan   ieder   voor   zich.   Vandaar   dat   we   
samenwerken   in   ons   nieuwe   Kindcentrum.   
  

Op   WIJ   worden   peuters,   kleuters   en   kinderen   tot   12   jaar   in   één   doorgaande   lijn   gevolgd.   Een   
Integraal   Kindcentrum   biedt   onderwijs,   kinderopvang,   maar   ook   naschools   aanbod   afgestemd   op   de   
behoeftes   van   de   kinderen.   
  

WIJ   bieden   een   aanbod   op   maat.   Ouders   kunnen   van   de   voorschool,   de   peuterschool,   het    onderwijs   
en   het   naschoolse   aanbod   samen   gebruik   maken,   maar   ook   voor   één   van   deze   voorzieningen   
kiezen.   Hiermee   ondersteunen   WIJ   de   behoeftes   van   het   kind   en   het   gezin.     
  

De   organisatie   van   Kindcentrum   WIJ   
Kindcentrum   WIJ   wordt   gevormd   door   drie   organisaties:     

- Kind   &   Co:   peuter-   en   kinderopvang   (2   t/m   12   jaar),   www.kmnkindenco.nl   
- Stichting   Pulse:   vroeg-   en   voorschoolse   educatie   (2   ½   t/m   4   jaar),   www.stichting-pulse.nl   
- Trinamiek:   onderwijs   voor   basisschoolleerlingen   (4   t/m   12   jaar)   
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Kindcentrum   WIJ   heeft   vier   units.   Deze   units   worden   aangestuurd   door   unitleiders.   In   iedere   unit   
werken   een   aantal   professionals:   leerkrachten,   pedagogisch   medewerkers,vakspecialisten,   
onderwijsassistenten   en   de   kinderen.   Het   managementteam   van   WIJ   bestaat   uit   directie,   de   intern   
begeleider   en   unitleiders.   De   units   zijn   ingericht   op   basis   van   de   volgende   heterogene   
leeftijdsgroepen:   
  

- Unit   1:   2-4   jaar   
- Unit   2:   niveau   groep   0,   1,   2   en   3   tot   januari(blauw)   
- Unit   3:   niveau   groep   3   vanaf   januari   ,   4   en   5   (geel)   
- Unit   4:   niveau   groep   6,   7   en   8.(oranje)   
  

Binnen   WIJ   heeft   iedere   leerling   zijn    basisgroep   en   leerkracht.   Deze   leerkracht   is   verantwoordelijk   
voor   de   ontwikkeling   van   het   kind   en   het   contact   met   de   ouder.   Binnen   het   onderwijs   op   WIJ   vindt   de   
begeleiding   van   de   kinderen   echter   plaats   in   samenwerking   met   alle   medewerkers   in   de   unit.   Iedere   
medewerker   heeft   zijn   eigen   talent   en   zet   deze   in   waar   kan.   Tijdens   de   ateliers,   workshops   maar   ook   
binnen   het   team   in   het   overleg.   

Stichting   Trinamiek   
De   onderwijstak   op   Kindcentrum   WIJ     maakt   deel   uit   van   de   Stichting   Trinamiek.   Trinamiek   is   een   
veelkleurige   groep   van     23   scholen   in   IJsselstein,    Nieuwegein,   Lopik,   Benschop,   Cabauw,   Vianen,   
Everdingen,   Culemborg   en   Woerden.   Elke   school   heeft   een   eigen   herkenbaar   profiel   op   basis   van   een   
katholieke-,   neutraal-bijzondere-,   of   openbare   signatuur.   Naast   de   scholen   voor   basisonderwijs   heeft   
Trinamiek   een   speciale   school   voor   basisonderwijs   met   een   Onderwijs   Expertise    Centrum   (OEC).   
Trinamiek   telt   zo’n   4.400   leerlingen   en   ruim   500   medewerkers.   Trinamiek   heeft   een   professioneel   
Servicebureau   dat   het   bestuur   en   de   scholen   ondersteunt.   De   eindverantwoordelijkheid   is   belegd   bij   
het   College   van   Bestuur   (CvB).   Meer   informatie   over   Trinamiek   staat   op    www.trinamiek.nl .     
  

Visie   van   Trinamiek   
Ieder   kind   is   uniek   en   met   een   lerende   organisatie   wil   Trinamiek   boeiend   onderwijs   realiseren   voor   
elk   kind.   Trinamiek   wil   in   verbinding   met   de   omgeving   zijn,   van   buiten   naar   binnen,   toekomstgericht   
en   anticiperend.   Diversiteit   staat   hoog   in   het   vaandel.   De   scholen   verschillen   in   velerlei   opzicht.   Wat   
zij   met   elkaar   delen   is   de   dialoog   over   de   kwaliteit   van   het   onderwijs.   Iedereen   binnen   Trinamiek   
bouwt   aan   lerende   scholen   die   voortdurend   werken   aan   de   kwaliteit   van   het   onderwijs.   Hierbij   staan   
de   volgende   drie   thema’s   centraal.   
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Boeiend   onderwijs   
Het   onderwijs   heeft   een   belangrijke   taak   in   de   ontwikkeling    van   aanwezige   talenten   van   jonge   
mensen   waarmee   zij   een   waarde(n)volle   bijdrage   kunnen   leveren   aan   onze   samenleving.   Het   
onderwijs   van   de   Trinamiek   Scholen   doet   er   dus   toe.   Wij   blijven   ons   onderwijs   voortdurend   
ontwikkelen,   zodat   het   voor   de   leerlingen,   ouders,   leraren,   de   omgeving   en   de   samenleving   de   moeite   
waard   is!   
Kwaliteit   is   voor   een   belangrijk   deel   het   gevolg   van   liefde,   enthousiasme,   passie   en   innerlijke   
betrokkenheid.   Boeiend   onderwijs   neemt   dat   als   vertrekpunt.   Leerlingen   raken   gemotiveerd   wanneer   
ze   invloed   hebben   op   hun   eigen   leerproces.   Hoe   betekenisvoller   het   onderwijs   is,   hoe   groter   de   
betrokkenheid.   
Bron:   Jan   Jutten,    Ont-moeten   
  

Pedagogisch   tact   
“Het   goede   doen   op   het   juiste   moment   ook   in   de   ogen   van   ieder   kind”   
Wij   zijn   voortdurend   bezig   met   de   vraag   hoe   een   pedagogisch   verantwoorde,   vertrouwenwekkende   
en   stimulerende   omgang   van   leraren   met   hun   leerlingen   eruit   ziet.   Dat   doen   wij   omdat   wij   ervan   
overtuigd   zijn   dat   de   relatie   met   de   leerling   aan   de   basis   staat   van   de   ontwikkeling   van   zijn   
aanwezige   talenten.   En   vanuit   deze   relatie   geven   wij   de   leerling   tegelijk   de   ruimte   om   
verantwoordelijkheid   te   nemen   voor   zijn   eigen   ontwikkeling.   
Pedagogiek   is   de   vaardigheid   om   in   alle   twijfel   en   onzekerheid   onderscheid   te   maken   tussen   wat   
goed   is   en   wat   verkeerd,   passend   en   ongepast,   in   de   omgang   met   kinderen.   Van   Manen   noemt   dit   
“Weten   wat   te   doen,   wanneer   je   niet   weet   wat   te   doen.”   Het   ontwikkelen   van   tact   is   het   antwoord   op   
de   prikkel   om   in   iedere   situatie   met   respect   en   aandacht   te   handelen.   Tactvol   handelen   doe   je   
onvoorzien,   onmiddellijk,   situationeel   en   improviserend:   gevoelig,   ontvankelijk,   bedachtzaam.   Het   
draait   om   helpen,   bemoedigen,   terechtwijzen,   respecteren,   aansporen,   prikkelen.   
Bron:   Max   van   Manen,    Pedagogische   sensitiviteit   in   de   omgang   met   kinderen   
  

Samen   
Trinamiek   is   een   groep   van   21   verschillende   scholen.   Omdat   we   verschillend   zijn,   hebben   we   elk   iets   
unieks   bij   te   dragen.   Wij   luisteren   naar   elkaar   en   worden   door   elkaar   verrast.   Verschil   brengt   waarde   
voort   en   onze   samenleving   berust   daarop.   De   wereld   is   een   complexe,   interactieve   ecologie   waarin   
diversiteit   –   biologisch,   persoonlijk,   cultureel   en   religieus   –   essentieel   is.   Wij   zien   Trinamiek   als   een   
levend   systeem.   Samen   dragen   we   in   alle   diversiteit   verantwoordelijkheid   voor   boeiend   onderwijs.   
Om   dat   vorm   te   geven   omarmen   wij   de   principes   van   de   lerende   organisatie:   persoonlijk   
meesterschap,   mentale   modellen,   gedeelde   visie,   teamleren   en   systeemdenken.   
Bron:   Peter   Senge,   De   vijfde   discipline   
Jonathan   Sacks,    Leven   met   verschil   
  

Ons   onderwijs   
Pedagogische   visie   

  
   “Het   goede   doen   op   het   juiste   moment   ook   in   de   ogen   van   ieder   kind”   
WIJ   zijn   voortdurend   bezig   met   de   vraag   hoe   een   pedagogisch   verantwoorde,   vertrouwenwekkende   
en   stimulerende   omgang   van   medewerkers   met   hun   leerlingen   eruit   ziet. Dat   doen   WIJ   omdat   WIJ   
ervan   overtuigd   zijn   dat   de   relatie   met   de   leerling   aan   de   basis   staat   van   de   ontwikkeling   van   zijn   
aanwezige   talenten.   En   vanuit   deze   relatie   geven   wij   de   leerling   tegelijk   de   ruimte   om   
verantwoordelijkheid   te   nemen   voor   zijn   eigen   ontwikkeling.   
Pedagogiek   is   de   vaardigheid   om   in   alle   twijfel   en   onzekerheid   onderscheid   te   maken   tussen   wat   
goed   is   en   wat   verkeerd,   passend   en   ongepast,   in   de   omgang   met   kinderen. Van   Manen   noemt   dit   
“ Weten   wat   te   doen,   wanneer   je   niet   weet   wat   te   doen.”    
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Het   ontwikkelen   van   tact   is   het   antwoord   op   de   prikkel   om   in   iedere   situatie   met   respect   en   aandacht   
te   handelen. Tactvol   handelen   doe   je   onvoorzien,   onmiddellijk,   situationeel   en   improviserend:   
gevoelig,   ontvankelijk,   bedachtzaam. Het   draait   om   helpen,   bemoedigen,   terechtwijzen,   respecteren,   
aansporen,   prikkelen.   
Bron:   Max   van   Manen,    Pedagogische   sensitiviteit   in   de   omgang   met   kinderen   
  

  
  

Figuur   2:   Pedagogisch   tact   op   WIJ   

Sociale   ontwikkeling   en   veiligheid     
Kindcentrum   WIJ   ziet   de   sociale   ontwikkeling   en   veiligheidsbeleving   van   leerlingen   als   de   basis   van   
een   goede   ontwikkeling   en   fijne   onderwijstijd.   Conform   de   kernwaarden   leren   en   ontwikkelen   de   
kinderen   binnen   het   onderwijs   competenties   die   nodig   zijn   om   in   allerlei   situaties   op   een   goede   
manier   met   anderen   om   te   gaan   en   een   bijdrage   te   leveren   aan   de   samenleving.   Sociale   
competenties,   waaronder   samenwerken,   conflicten   oplossen   en   zelfredzaamheid,   dragen   bij   aan   een   
positief   en   sociaal   veilig   klimaat,   het   verbeteren   van   de   leerprestaties   en   de   ontwikkeling   van   
burgerschap.     
  

Binnen   ons   sociale   programma   zijn   een   aantal   aandachtspunten   essentieel:     
- Uitvoering   van   het   programma   Vreedzame   School:   een   compleet   programma   voor   het   

Kindcentrum   voor   sociale   competentie   en   democratisch   burgerschap,   waar   respect   voor   
elkaar   centraal   staat.   Het   beschouwt   de   unit   en   het   Kindcentrum   als   een   leefgemeenschap,   
waarin   kinderen   zich   gehoord   en   gezien   voelen,   een   stem   krijgen,   en   waarin   kinderen   leren   
om   samen   beslissingen   te   nemen   en   conflicten   op   te   lossen.   Kinderen   voelen   zich   
verantwoordelijk   voor   elkaar   en   voor   de   gemeenschap,   en   staan   open   voor   de   verschillen   
tussen   mensen.     

- Actief   burgerschap   en   sociale   cohesie:   binnen   een   complexere,   pluriforme   maatschappij   en   
passend   binnen   de   identiteit   van   het   Kindcentrum   zijn   leerlingen   actief   betrokken   bij   
maatschappelijke   thema's.   Voorbeelden   zijn:   gesprekken   /   opdrachten   over   
maatschappelijke   thema's   binnen   kernconcepten   en   nieuwsbegrip   (begrijpend   lezen),   
betrokkenheid   bij   de   4   en   5   mei   viering,   jaarlijks   sponsorproject   (culturele   bagage   voor   het   
leven)   en   de   kinderraad.   

- Identiteit:   vanuit   de   identiteit   vinden   WIJ   het   belangrijk   dat   leerlingen   op   een   bewuste   manier   
in   het   leven   staan,   waarbij   ze   respect   hebben   voor   anderen   en   naar   anderen   omzien.   Er   is   
respect   voor   andere   opvattingen   en   overtuigingen   (religies).   

- ‘Leren   leren’:   binnen   onze   leerlijn   'leren   leren'   staat   een   open   en   flexibele   leerhouding   voorop.   
Samenwerking   is   één   van   de   aandachtsgebieden.   
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Onderwijs   op   WIJ:   Unitonderwijs     
Wat   is   nu   eigenlijk   het   unitonderwijs   van   WIJ?   WIJ   kennen   geen   traditionele   klaslokalen   maar   
werken   in   een   unit.   De   onderwijstak   is   verdeeld   in   drie   transparante   en   open   zones   die   specifiek   zijn   
ingericht   voor   de   drie   units   waarin   WIJ   werken.   De   units   zijn   open   van   karakter   en   ook   tussen   de   3   
units   is   een   duidelijke   verbinding   waardoor   het   de   sfeer   van   gezamenlijkheid   uitademt.   Iedere   unit   
bestaat   uit   twee   tot   drie   jaargroepen   van   ongeveer   25   kinderen   per   jaargroep   afkomstig.   Vanaf   
schooljaar   2020-   20201   hebben   we   de   eerste   stappen   gemaakt   om   groepsdoorbrekend   te   gaan   
werken   zodat   unit   onderwijs   zo   optimaal   mogelijk   vorm   kan   gaan   krijgen   en   kinderen   doelgericht,   
passend   onderwijs   krijgen.   
In   unit   1   zitten   daarentegen   de   peuters,   welke   zijn   verdeeld   in   een   reguliere   en   VE-peutergroep.   De   
grote   voordelen   van   het   werken   in   units   zijn:   
- Groepen   kunnen   flexibel   ingedeeld   worden.   Hiermee   houden   WIJ   rekening   met   de   verschillen   

(specifieke   onderwijsbehoeften)   tussen   leerlingen.   
- Kinderen   van   verschillende   leeftijden   en   met   verschillende   talenten   en   eigenschappen   werken   

samen.   Zij   kunnen   veel   van   elkaar   leren.   
- Binnen   elke   unit   zijn   verschillende   leerkrachten   samen   verantwoordelijk   voor   goed   onderwijs   /   

goede   opvang.   Zij   maken   gebruik   van   elkaars   kwaliteiten.   Dit   is   goed   voor   het   onderwijs   en   de   
kinderen.   
  

Methodes   en   leermiddelen   
WIJ   zoeken   naar   mogelijkheden   om   alle   kinderen   zo   passend   mogelijk   onderwijs   te   bieden.     
Het   anders   organiseren   van   het   onderwijs   door   het   werken   in   units   is   dan   ook   een   wijze   waarop   WIJ   
kinderen   zo   optimaal   mogelijk   faciliteren   in   hun   ontwikkeling.   Tijdens   de   verwerking   van   de   
basisvakken   rekenen,   spelling   en   taal   maken   we   daarom   gebruik   van   Snappet.   De   digitale   
oefeningen   zijn   zelfcorrigerend   en   op   maat!  
Onderzoekend   en   ontdekkend   leren   staat   op   WIJ   centraal.   Kinderen   leren   hun   weg   te   vinden   bij   alle   
opdrachten   en   projecten   die   WIJ   aanbiedt   met   Blink   Integraal.   
Ieder   mens   heeft   een   unieke   leerstijl   en   samen   ontdekken   we   wat   voor   elk   kind   de   beste   aanpak   is.   
Verder   leren   WIJ   kinderen   vaardig   en   flexibel   te   leren   door   ook   de   andere   leerstijlen   aan   te   bieden   en   
kinderen   hiermee   te   laten   oefenen.   

  
Leren   zichtbaar   maken   
WIJ   wil   kwalitatief   goed   onderwijs   bieden   en   is   daar   ook   verantwoordelijk   voor.   WIJ   werkt   
opbrengstgericht   middels   het   4D   model.   
Data,   duiden,   doelen   en   doen   staan   bij   ons   centraal.   WIJ   verzamelen   systematisch   gegevens   over   de   
leeropbrengsten   van   de   kinderen.   
Jaarlijks   stelt   WIJ   vast    wat   we   als   school   willen   bereiken,   ons   ambitie   doel.   Voor   schooljaar   2020-   
2021   was   dit   de   basis   op   orde   brengen.   In   schooljaar   2021-   2022   gaan   we   ons   richten   op   TAAL.   
Wij   analyseren   de   onderwijskenmerken,   de   factoren   waar   een   leerkracht   invloed   op   heeft   (leertijd,   
didactisch   en   pedagogisch   handelen   en   het   klasmanagement).   Vervolgens   wijzen   WIJ   
arrangementen   toe   (talent   arrangement,   basisarrangement   en   intensief   arrangement)   WIJ   formuleren   
doelen   in   een   groepsplan.   
Het   uitvoeren   wordt   hierin   expliciet   beschreven.     
Samen   met   u   als   ouders   en   de   kinderen   bespreken   WIJ   de   doelen   en   resultaten   tijdens   de   jaarlijkse   
gesprekken.   
Deze   worden   standaard   drie   keer   per   schooljaar   gehouden,   aan   het   begin   van   het   jaar    en   in   februari   
en   juli   na   aanleiding   van   de   rapporten.   
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Dagelijks   hebben   kinderen   via   Snappet   zicht   op   hun   ontwikkeling   en   de   behaalde   doelen.   Verder   
nemen   WIJ   na   ieder   blok   van   de   methode   een   toets   af   die   besproken   wordt   met   de   kinderen   en   u   als   
ouders   kunt   dit   vanaf   schooljaar   2020-   2021   volgen   via   het   Ouderportaal   in   Parnassys.   
In   januari   en   juni   nemen   WIJ   de   landelijke   CITO   toetsen   af.     
WIJ   vinden   het   van   belang   dat   ieder   kind   zich   ontwikkelt.   Van   ontwikkeling   naar   perspectief!   
Kinderen   mogen   bij   de   gesprekken   aanwezig   zijn   en   hebben   regie   over   hun   eigen   leerproces.   Dit   
vergroot   het   eigenaarsschap.   
  

Hoe   ziet   een   onderwijsdag   op   WIJ   eruit?     
De   volgorde   waarin   je   de   dingen   doet,   is   heel   belangrijk   voor   succes.   Daarom   is   elke   dag   op   WIJ   
zorgvuldig   opgebouwd.   Binnen   het   onderwijs   op   WIJ   begint   en   eindigt   elke   dag   in   de   kring.   Bij   het   
begin   van   de   dag   wordt   de   dagplanning   doorgenomen   met   de   kinderen.   Deze   verschilt   per   leerling.   
Vervolgens   zijn   er   tijdens   het   ochtendprogramma   een   aantal   ‘werk   blokken’,   waarin   er   uitleg   gegeven   
wordt   op   het   niveau   van   het   kind.   Na   de   instructie   gaat   de   leerling   aan   de   slag.   Kinderen   mogen   een   
werkplek   kiezen   op   het   WIJ-land   en   andere   kinderen   hebben   een   vaste   werkplek.   
Het   WIJ-land   is   een   ruimte   in   de   unit   die   speciaal   voor   het   verwerken   van   de   leerstof   is   ingericht.   
Leerlingen   kunnen   hier   zelfstandig   of   samen   met   andere   leerlingen   de   stof   verwerken.   
De   middagen   op   WIJ   starten   met   IK-tijd   waarin   kinderen   het   werk   af   kunnen   maken   en   werken   aan   
hun   weektaak.   Verder   wordt   er   ‘s   middags   thematisch   gewerkt   aan   de   zaakvakken   en   geven   WIJ   
lessen   van   de   Vreedzame   School.   De   successen   worden   aan   het   eind   van   de   dag   gepresenteerd   in   
de   eigen   jaargroep,   waarna   de   dag   wordt   afgesloten   in   de   reflectie   kring.     

Methodes   en   leermiddelen   
Door   de   Inspectie   van   het   Onderwijs   worden   geen   richtlijnen   meer   opgesteld   ten   aanzien   van   de   te   
geven   onderwijstijd   per   vakgebied.   WIJ   werken   met   een   specifiek   rooster,   waarbij   aan   de   hand   van   
leerlijnen   (ingevuld   door   methodieken)   wordt   bepaald   hoeveel   uur   aan   elk   vakgebied   wordt   besteed.   
In   schooljaar   2021-   2022   zal   de   onderwijstijd   mn.   in   het   teken   van   TAAL   staan.   Daarbij   wordt   
uiteraard   rekening   gehouden   met   de   verschillen   tussen   leerlingen.   Hiermee   voldoen   WIJ   aan   de   
gestelde   kerndoelen.   
  

Unit   1   
In   unit   1   (peutergroepen)   wordt   spelenderwijs   geleerd.   De   leerlingen   ontdekken   aan   de   hand   van   de   
leerlijnen.   Bij   de   begeleiding   van   de   kinderen   en   in   het   aanbod   van   activiteiten   wordt   door   BSO   Kind   &   
Co   rekening   gehouden   met   de   ontwikkelingsfase   en   de   behoefte   van   het   individuele   kind.   De   
kernconcepten   vormen   de   basis   voor   het   aanbod.   
Op   de   voorschool   (ook   wel   Voorschoolse   Educatie    genoemd)   is   aandacht   voor   taal,   motoriek   en   
sociaal-emotionele   vaardigheden.   Er   wordt   gebruik   gemaakt   van   Uk   &   Puck,   een   speciaal   
ontwikkelde   methodiek,   in   combinatie   met   de   kernconcepten. Kinderen   worden   hier   goed   voorbereid   
op   het   onderwijs   in   unit   2.   Plaatsing   wordt   bepaald   door   de   Jeugdgezondheidszorg   (het   
consultatiebureau).   
  

Unit   2   
Binnen   de   unit   2   (niveau   groep    0,   1,   2   en   3)   wordt   spelend-   en   ontdekkend   leren   gestimuleerd,   
waarbij   de   leerlingen   aan   de   hand   van   de   leerlijnen   (Jonge   Kind)   uit   ons   leerlingvolgsysteem   
Parnassys   (spelenderwijs)   instructies   krijgen   aangeboden   bij   een   thema.   De   thema’s   uit   LIJN   3   staan   
binnen   unit   2   centraal.   Unit   2   is   verdeeld   in   aantrekkelijke   hoeken   waar   kinderen   van   en   met   elkaar   
leren.   
- Taal/Lezen   in   de   grote   en   kleine   kring   (leerlijnen   Parnassys)   
- Rekenen   in   de   grote   en   kleine   kring   (leerlijn   Parnassys).   
- Motoriek:   gymnastiek   (toestel-   en   spel   les)   /   buitenspelen.   
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- Ontwikkelingsgericht   werken   met   de   materialen   maar   ook   middels   chromebooks   ivm   digitale  
geletterdheid   

- Sociaal:   sociale   redzaamheid   en   Vreedzame   school.   
- Wereldoriëntatie:   Geïntegreerd   Blink  
- Creatieve   vakken:   muziek,   drama,   dans,   cultureel   erfgoed,   koken,   techniek,   handvaardigheid     

  
Unit   3   en   4   
Binnen   unit   3   en   4   krijgen   leerlingen   dagelijks   instructies   voor   de   vakgebieden   rekenen   en   taal   
(spelling,   begrijpend   lezen,   taalbeschouwing   en   lezen).   Tevens   hebben   zij   ruim   de   tijd   om   de   
opdrachten   te   verwerken   tijdens   het   zelfstandig   werken   (IK   tijd).   De   verwerking   vindt   digitaal   plaats.   
In   schooljaar   2021-   2022   bieden   we   naast   de   digitale   verwerking   ook   andere   leeractiviteiten   aan   
waarmee   kinderen   zich   de   stof   eigen   kunnen   maken.     
In   de   middag   wordt   er   verder   gewerkt   aan   de   hand   van   de   methode   Blink   Geïntegreerd.   De   
wereldoriënterende   vakken   worden   middels   thema’s   aangeboden.   Tevens   zijn   WIJ   een   Vreedzame   
School   en   biedt   het   onderwijs   bewegings-   en   zwemlessen,   verkeer   en   Engels   aan.   
  

In   unit   3    (niveau   groepen   3,   4   en   5)   vindt   het   volgende   aanbod   plaats:   

- Rekenen:   Wereld   in   Getallen   /   Met   Sprongen   Vooruit.   
- Taal:   LIJN   3   (aanvankelijk   lezen,   niveau   groep   3),   Estafette   (voortgezet   technisch   lezen,   

niveaugroepen   4   en   5),   Taal   actief   (taalbeschouwing)   Taal   actief   spelling   (spelling),   Begrijpend   
luisteren   (eigen   teksten)   Blitz   gr   5,   Kidsweek   6-7-8(begrijpend   lezen),   kringgesprek,   presentaties,   
voorlezen.   

- Bewegingsonderwijs:   1   gymles,   dan   wel   1   gymles   en   1   zwemles   (niveau   groepen   4   en   5).   
- Schrijven:Pennenstreken.   
- Sociaal-emotioneel:   Vreedzame   school.   
- Wereldoriëntatie:   Blink   geïntegreerd   met   de   uitgangspunten   van   het   werken   met   kernconcepten   

(leerdoelen   per   thema,   inclusief   aardrijkskunde,   geschiedenis,   biologie,   levensbeschouwing).   
- Creatieve   vakken:   muziek,   drama,   dans,   cultureel   erfgoed,   koken,   techniek,   handvaardigheid   

(onderdeel   van   de   kernconcepten   en   motorische   ontwikkeling),   presentaties.   

In   unit   4    (niveau   groepen   6,   7   en   8)   vindt   het   volgende   aanbod   plaats:   

- Rekenen:   Wereld   in   getallen   /   Met   sprongen   vooruit.   
- Taal:   Taal   actief   (taalbeschouwing),   Taal   actief   spelling   (spelling),   Begrijpend   luisteren   (eigen   

teksten),   Kidsweek(begrijpend   lezen),   kringgesprek,   presentaties,   voorlezen.   
- Bewegingsonderwijs:   1   gymles.   
- Schrijven:   Pennenstreken.   
- Sociaal-emotioneel:   Vreedzame   school.   
- Wereldoriëntatie:   Blink   geïntegreerd   
- Creatieve   vakken:   muziek,   drama,   dans,   cultureel   erfgoed,   koken,   techniek,   handvaardigheid     
- Verkeer:   wijzer   door   het   verkeer,   De   Jeugdverkeerskrant   van    Veilig   Verkeer   Nederland.   
- Engels:   groove.me   

Schooljaar   2021-   2022   zal   er   een   implementatie   plaatsvinden   van   LIST.   Een   programma   waarmee   
we   de   taalvaardigheid   gaan   verbeteren   van   begrijpend   luisteren,   hardop   lezen   naar   stillezen   en   het   
begrijpend   lezen.   Hiermee   worden   ook   de   woordenschat,   schrijven   en   spelling   opgepakt   wat   maakt   
dat   bepaalde   methodes   zullen   wegvallen.   Het   taalbeleidsplan   zal   bijgesteld   worden.   
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Het   leerlingvolgsysteem   PARNASSYS   
Om   de   leerlingen   goed   te   kunnen   volgen,   houden   wij   van   iedere   leerling   een   digitaal   dossier   bij   in   
ParnasSys.   Hierin   staan   gegevens   over   het   gezin,   afspraken   met   ouders/verzorgers,   eventuele   
handelingsplannen   (werkwijze   voor   een   speciale   aanpak),   observaties,   toetsgegevens   
(niet-methodetoetsen   van   CITO   en   methodetoetsen),   gespreks-   en   onderzoeksverslagen    en   
rapportagegegevens.   Door   het   bijhouden   van   de   ontwikkelingen   van   de   leerlingen   in   een   
leerlingvolgsysteem   kunnen   wij   de   vorderingen   van   een   kind   vanaf   de   komst   hier   op   school   tot   aan  
groep   8   goed   volgen.   Dit   leerlingdossier   is   voor   de   ouders/verzorgers   van   de   leerling   ter   inzage.   

Kwaliteitszorg   
Op   WIJ   vinden   we   een   tijdige   en   transparante   verantwoording   belangrijk.   De   kwaliteit   die   WIJ   bieden   
moet   voor   iedereen   meetbaar   zijn.   Het   onderwijs   wordt   beoordeeld   door   de   onderwijsinspectie.   
Verslaglegging   van   de   inspectie   wordt   samengevat   en   de   conclusies   worden   meegenomen   in   zowel   
de   schoolgids   als   het   jaarplan.   In   de   jaarplannen   worden   de   doelen   en   geplande   activiteiten   
beschreven.   De   voorschool,   peuterschool   en   het   naschools   aanbod   worden   beoordeeld   door   de   
GGD.   Deze   HKZ-certificering   (keurmerk   kinderopvang)   vindt   plaats   door   middel   van   audits.   Middels   
evaluatie   verantwoordt   de   leiding   zich   aan   het   bevoegd   gezag.   Kwaliteit   bewaken   en   monitoren   is   
binnen   WIJ   een   cyclisch   proces.   WIJ   maken   daarbij   gebruik   van   het   PDCA-model   (plan,   do,   check,   
act).     
WIJ   hechten   veel   waarde   aan   de   mening   van   kinderen,   ouders   en   medewerkers.     
Via   tevredenheidsonderzoeken,   klankbordgroepen   (   kinderen   en   ouders)   brengen   WIJ   in   beeld   hoe   
iedereen   over   WIJ   denkt.   De   resultaten   van   de   kinderen   worden   in   beeld   gebracht   door   observaties,   
gesprekken,   methode-   en   Cito-toetsen.   Deze   resultaten   worden   in   de   toekomst   meegenomen   in   
portfolio’s.   Naar   aanleiding   van   de   Cito-toetsen   worden   trendanalyses   gemaakt.   In   groep   8   nemen   
WIJ   deel   aan   de   Route   8   eindtoets.   Alle   resultaten   worden   altijd   met   kinderen   en   ouders   gedeeld.     
De   uitkomsten   van   een   inspectiebezoek   en   van   de   tevredenheidsonderzoeken   en   de   analyses   van   de   
leerlingresultaten   kunnen   aanleiding   zijn   voor   verbeterplannen.   
  

Om   de   opbrengsten   te   verhogen,   zetten   WIJ   binnen   het   onderwijs   in   op   een   aantal   aspecten:   
Didactisch   handelen:     
- Binnen   het   onderwijs   investeren   WIJ   veel   tijd   in   het   didactisch   handelen   van   de   leerkrachten.     

WIJ   werken   aan   de   hand   van   het   directe   instructiemodel,   speciaal   ontwikkeld   voor   de   manier   van   
werken   binnen   ons   onderwijssysteem.   Met   leerkrachten   worden   afspraken   gemaakt   over   de   
proceskant   (klassenmanagement)   en   het   eigenaarschap   van   leerlingen   hierin.   
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Figuur   2:   WIJ   directe   instructiemodel   
  

- Het   optimaliseren   van   het   didactisch   handelen   van   leerkrachten   zodat   differentiatie   mogelijk     
              wordt   en   kinderen   die   meer   uitdaging   nodig   hebben   op   een   verdiepend   niveau   binnen   de     
              eigen   unit   te   werk   kunnen   gaan.   
- Het   stimuleren   van   de   doorgaande   lijn   voor   de   kinderen   binnen   Kindcentrum   WIJ   in     

onderwijsaanbod,   waarbij   een   gezamenlijke   verantwoordelijkheid   wordt   gedragen   door   alle     
partners.   

- Het   verder   ontwikkelen   van   de   didactiek   met   betrekking   tot   kinderen   met   een     
ontwikkelingsvoorsprong.   
  

- Professionalisering   teamleden:   WIJ   streven   naar   verdere   professionalisering   van   alle   collega’s.   
Hierbij   bieden   WIJ   een   aantal   mogelijkheden:     
  
❖ Individuele   training   
❖ Training   binnen   de   Trinamiek   academie   van   onze   stichting   
❖ Coaching   op   de   werkvloer   (on   the   job   training)   
❖ Teamtraining.   Binnen   de   teamtraining   wordt   de   nadruk   gelegd   op   de   leerkrachtvaardigheden   

(van   leerkracht-   naar   leerlinggestuurd),   de   implementatie   van   unitonderwijs.     
❖ Doordat   meerdere   collega's   samenwerken   in   een   unit   zijn   teamtraining,   collegiale   coaching   

en   modelling   belangrijke   aspecten   binnen   WIJ.     
  

- Prioritering   verbetering   onderwijskwaliteit:   Om   de   onderwijskwaliteit   verder   te   verbeteren   heeft   
kindcentrum   WIJ   voor   de   komende   vier   jaar   een   prioritering   opgesteld:   

  
Leerlingenzorg   
- Het   opzetten   van   een   heldere   evaluatie   op   de   vakgebieden   rekenen,   taal,   spelling   en     

begrijpend   lezen,   aan   de   hand   van   het   4D-model   van   de   CED-groep,   om   het   inzicht   in   de   
stagnerende   ontwikkeling   bij   de   individuele   en   groepen   leerlingen   in   kaart   te   brengen.   

- Verbinding   leggen   tussen   resultaten   methode-   en   Cito   toetsen   
- Er   worden   werk   (groeps)plannen   gemaakt,   waarin   de   acties   per   (groepje)   kinderen      
              staat   uitgewerkt.   Van   intensief   tot   verrijkend.   Hierbij   worden   aanbod,   leertijd,   IK-tijd     
             (stapeltijd)   en   niveaugroepen   besproken.   
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Kwaliteitszorg   
- In   kaart   brengen   van   de   basiskwaliteiten   door   zicht   te   hebben   van   het     
              onderwijsleerproces,   in   het   bijzonder   op   kwaliteit   van   de   analyse   en   lage   resultaten   en     
              het   vakdidactisch   handelen.   
- Aan   de   hand   van   toetsbare   doelen   uit   het   jaarplan   wordt   regelmatig   geëvalueerd   of   de     

doelen   zijn   gehaald.Oorzaken   van   tekortschietende   onderwijskwaliteit   zijn     
geanalyseerd   en   waar   nodig   worden   verbeteringen   doelgericht   doorgevoerd.   

- Inspectie   en   team   brengen   de   basiskwaliteiten   cyclisch   in   kaart   door   inzicht   te   hebben     
              in   resultaten   (methode-   en   Cito-toetsgegevens,   enquêtes,   etc).   Verantwoordelijkheden     
             zijn    binnen   dit   kader   goed   verdeeld   over   leerkrachten,   intern   begeleider   en   directie.   

  
Eigenaarschap   

- Het   verder   ontwikkelen   van   manieren   waarop   we   eigenaarschap   bij   leerlingen   kunnen   
vergroten.   We   willen   in   de   toekomst   een   (schoolbreed)   portfolio   invoeren   waarin   zowel   
leerlingen,   leerkrachten   als   ouders   de   leerdoelen   van   het   kind   kunnen   volgen   en   
inzichtelijk   wordt   voor   alle   betrokkenen   hoe   een   leerling   deze   doelen   behaald.     

- Het   vormgeven   van   een   krachtige   leeromgeving   in   het   nieuwe   schoolgebouw,   waarbij   
de   inrichting   zoveel   mogelijk   afgestemd   wordt   op   het   stimuleren   van   eigenaarschap   bij   
leerlingen.    

  
Communicatie   

- Het   vergroten   en   faciliteren   van   de   communicatie   met   ouders,   door    Schoudercom.   
WIJ   vindt   ouderbetrokkenheid   zeer   belangrijk   en   door   middel   van   Schoudercom,   maar   
ook   door   middel   van   het     Ouderportaal   hopen   WIJ   ouders   actief   te   betrekken   bij   het   
leerproces   van   hun   kinderen.   Ook   WIJ   ouderhulp   inzetten   in   bredere   zin   van   het   woord:   
ouders   wordt   gevraagd   een   bijdrage   te   leveren   aan   boeiend   onderwijs   vanuit   hun   
hobby   of   beroep   in   het   thematisch   middagprogramma   kernconcepten.     

- Het   aanpassen,   optimaliseren   en   uitdragen   van   het   nieuwe   beleidsplan   voor   
basisschool   WIJ   op   het   gebied   van   ondersteuning   en   zorg:   het   optimaliseren   van   de   
communicatielijnen   binnen-   en   tussen   units   om   te   zorgen   dat   de   ontwikkeling   van  
leerlingen   (die   op   een   aangepast   niveau   werken/met   specifieke   
ondersteuningsbehoeften)   zo   goed   mogelijk   gemonitord   wordt.     

Resultaten   
WIJ   vinden   het   belangrijk   om   de   resultaten   te   delen   met   leerlingen,   ouders   en   de   omgeving.   Op   WIJ   
worden   de   resultaten   gemeten   aan   de   hand   van   een   aantal   metingen:   
-        Snappet;   dagelijks   volgt   de   leerkracht   via   het   onderwijsplatform   welke   doelen   behaald   zijn   en   
        waar   extra    instructie   voor   gegeven   moet   worden.   
- Tussentijdse   observatiemomenten:   Binnen   de   voor-   en   peuterschool   wordt   opbrengstgericht   

gewerkt   op   basis   van   observatie   en   kindbesprekingen.     
- Tussentijdse   cognitieve   toetsen:   De   tussenresultaten   in   het   onderwijsproces   (Cito-   en   

methodetoetsen)   worden   na   de   metingen   geëvalueerd   door   de   intern   begeleiders   en   
specialisten.   Vervolgens   worden   de   analyses   in   de   units   besproken.   Op   basis   hiervan   worden   
actiepunten   voor   de   komende   periode   vastgesteld.   Voor   meer   informatie   verwijzen   WIJ   u   naar   
het   ondersteuningsplan.   

- Verplichte   eindtoets:   aan   het   eind   van   unit   4   maken   alle   leerlingen   een   verplichte   eindtoets.   
Kindcentrum   WIJ   neemt   de   Route   8   eindtoets   af.   In   2016/2017   was   de   score   198.5   (voldoende),   
in   2017/2018   was   de   score   200,1   (voldoende)   en   in   2018/2019   een   score   van   194,2   
(onvoldoende).   
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- Aan   het   eind   van   unit   4   geven   WIJ   een   advies   voor   het   voortgezet   onderwijs.   Onderstaand   
overzicht   toont   de   spreiding   in   onderwijssoorten   aan.   

  
Tabel   1:   Advies   Spreiding   in   onderwijssoorten   
  

  
- Sociaal-emotionele   resultaten:   conform   de   kernwaarden   van   het   Kindcentrum   zijn   de   resultaten   

op   sociaal-emotioneel   gebied   net   zo   belangrijk   als   die   op   cognitief   gebied.   Samenwerking,   
verantwoordelijkheid   nemen   en   jezelf   kunnen   zijn,   zijn   essentieel.   WIJ   zetten   daarbij   in   op   de   
vreedzame   school,   democratisch   (wereld)burgerschap   en   de   21 e    eeuwse   vaardigheden.   Om   
binnen   deze   cultuur   het   gevoel   van   veiligheid   te   meten,   wordt   binnen   het   onderwijs    jaarlijks   de   
veiligheidsthermometer   uit   het   kwaliteitszorginstrument   van   de   vreedzame   school   afgenomen   
bij   de   leerlingen.    Hiermee   heeft   kindcentrum   WIJ   een   volledig   beeld   van   de   veiligheidsbeleving   
van   haar   leerlingen   in   unit   2   t/m   4   en   monitort   het   effect   van   de   vreedzame   school  

- Naast   bovengenoemde   resultaten   vinden   WIJ   het   belangrijk   om   een   brede   kijk   te   hebben   op   de   
ontwikkeling   van   het   kind.   Persoonlijkheidskenmerken,   waaronder   humor   en   
doorzettingsvermogen,   worden   binnen   WIJ   ook   gewaardeerd   en   gestimuleerd.      

Ondersteuning   
Binnen   Kindcentrum   WIJ   wordt   doelgericht,   passend   onderwijs   geboden.   Passend   onderwijs   is   een   
beleidsverandering,   die   uitgaat   van   het   Ministerie   van   OCW.   Het   gaat   het   erom   dat   alle   kinderen   zich   
optimaal   kunnen   ontwikkelen   binnen   het   onderwijs.   Het   nieuwe   stelsel   moet   zo   goed   mogelijk   
onderwijs   bieden   aan   kinderen   die   extra   begeleiding   nodig   hebben.   Het   uitgangspunt   van   passend   
onderwijs   is   de   verantwoordelijkheid   van   schoolbesturen   om   voor   elk   kind   een   passend   
onderwijsaanbod   te   realiseren   (ondersteuningsplicht).   Het   is   de   plicht   van   schoolbesturen   om   
ervoor   te   zorgen   dat   voor   alle   kinderen   met   speciale   onderwijsbehoeften   een   passende   plek   wordt   
gevonden.   Dat   kan   op   WIJ   zelf   zijn,   maar   ook   op   een   andere   school   binnen   het  
samenwerkingsverband,   die   beter   aansluit   bij   die   onderwijsbehoefte.   Deze   ondersteuningsplicht   van   
het   bestuur   geldt   voor   alle   kinderen   die   worden   aangemeld   of   al   ingeschreven   zijn.     

Alle   scholen   binnen   Trinamiek   (waaronder   ook   WIJ)   bieden   een   basis   onderwijsaanbod,   waar   ook   
ondersteuning   voor   kinderen   bij   hoort.   De   leerkrachten   bieden   ondersteuning    aan   kinderen   die   wat   
extra's   nodig   hebben.     

Er   moeten   keuzes   gemaakt   worden   wat   betreft   de   mogelijkheden   in   de   groep   en   binnen   het   
onderwijs.   Deze   afspraken   en   werkwijze   is   continu   aan   verandering   onderhevig.   Als   Kindcentrum   
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ONDERWIJSSOORT   

  
2017   

  
           2018   

  
2019   

  
2020   

  
2021   

VMBO    7    7    9    13      

TL   enTL/HAVO    7    6    5    6      

HAVO   0    5    4    3      

HAVO/VWO    4    4    4    1      

(T)VWO-GYMNASIUM    1    4    5    5      

TOTAAL    19    26   27   28     



blijven   we   investeren   in   het   professionaliseren   van   de   leerkrachten   om   steeds   meer   zelf,   binnen   het   
onderwijs,   te   kunnen   doen   aan   preventieve   en   licht   curatieve   interventies.   Voor   meer   informatie   over   
de   leerlingenzorg   verwijzen   wij   u   naar   het   Schoolondersteuningsprofiel;   SOP.   

Samenvattend   betekent   dit   voor   WIJ   dat   binnen   het   onderwijs   ondersteuning   wordt   geboden   aan   
kinderen   op   alle   niveaus.   Binnen   het   unitonderwijs   trachten   WIJ   zoveel   mogelijk   inclusief   onderwijs   
toe   te   passen.   Dat   betekent   dat   leerlingen   op   alle   niveau,   indien   mogelijk,   les   krijgen.   Er   wordt   binnen   
WIJ   momenteel   extra   aandacht   gegeven   aan   meer-   en   hoogbegaafde   en   VE-leerlingen.   Ook   dit   
aanbod   zal   steeds   meer   geïntegreerd   worden   binnen   het   totale   onderwijssysteem.   Daarnaast   blijft  
het   reguliere-   en   ondersteuningsaanbod,   zoals   beschreven   in   het   WIJ   ondersteuningsplan,   van   
kracht.     
  

Kinderen   met   een   snelle   ontwikkeling   
Kinderen   werken   tijdens   het   ochtendprogramma   middels   compacten   en   verrijken   aan   eigen   doelen.     
WIJ   werken   er   naartoe   dat   de   leerlingen   de   verdiepende   opdrachten   in   de   eigen   unit   bedenken   en   
uitvoeren,   op   basis   van   de   instructie   en   onderzoeksvragen   die   tijdens   de   les   aan   bod   komen.  
Passend   binnen   de   visie   van   WIJ,   is   er   bewust   voor   gekozen   om   het   onderwijs   aan   meer-   en   
hoogbegaafde   kinderen   te   integreren   binnen   het   reguliere   unitonderwijs.   Wanneer   de   school   
handelingsverlegen   is   en   nader   onderzoek   uitwijst   dat   het   kind   extra   verrijking   nodig   heeft   dan   wordt   
de   Plusklas   ingeschakeld,   tevens   een   onderdeel   van   Trinamiek.   De   specialisten   van   de   Plusklas   
kijken   mee   naar   mogelijkheden.   
  

VE-leerlingen   
Voorschoolse   educatie   (VE)   is   erop   gericht   ontwikkelingsachterstanden   bij   kinderen   in   de   leeftijd   van   
2   tot   4   jaar   te   voorkomen   of   te   verminderen   door   middel   van   educatieve   programma’s.   Deze   kinderen   
hebben   een   indicatie   gekregen   vanuit   voorschoolse   instellingen   of   hebben   moeite   met   taal.   
Ons   Kindcentrum   biedt   voorschoolse   educatie   aan.   
Zie   voor   meer   informatie:   
Naam Stichting   Pulse   
Bezoekadres Jan   van   der   Heydenweg   2C,   3401   RH   IJsselstein   
Telefoon 030-6887030   
E-mail info@stichting-pulse.nl   
Website www.stichting-pulse.nl   
  Er   is   samenwerking   tussen   de   voorschool*   en   het   onderwijs.   Op   deze   manier   wordt   er   toegewerkt   
naar   een   betere   doorgaande   lijn   tussen   voorschool   en   onderwijs,   waarbij   de   thema’s   de   basis   
vormen.   In   unit   2   maakt   logo   3000   (woordenschatonderwijs)   eveneens   onderdeel   uit   v an   het   
VE-programma.   Er   vindt   tevens   frequent   overleg   plaats   tussen   peuter-   en   onderwijstak   over   deze   
leerlingen.   Het   VE-onderwijs   wordt   aangeboden   door   de   leerkrachten   in   overleg   met   de   
onderwijsassistent,   die   hier   speciaal   voor   is   aangesteld.   Ouders   worden   zoveel   mogelijk   betrokken.   
  

*Aanmelding   voor   de   voorschool   vindt   plaats   in   overleg   met   de   jeugdgezondheidszorg   (het   
consultatiebureau).   
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WIJ   en   ouders   

De   medezeggenschapsraad   (Kindcentrum   Raad)   
Elke   school   is   wettelijk   verplicht   om   een   medezeggenschapsraad   (MR)   in   te   stellen.   De   MR   behartigt   
de   belangen   van   de   ouders   en   het   personeel   op   WIJ.   Zij   adviseert   over   en   stemt   in   met   het   beleid   
van   de   school.   Het   is   de   ‘formele’   gesprekspartner   van   de   schooldirectie;   dit   is   wettelijk   verplicht.   
De   MR   bestaat   uit   twee   leerkrachten   en   twee   ouders/verzorgers   met   stemrecht.   Daarnaast   zijn   er   
twee   extra   ouders/verzorgers   om   advies   te   geven..   
De   zittingstermijn   van   de   MR-leden   is   drie   jaar   en   kan   daarna   nog   eens   drie   jaar   worden   verlengd.   
Vergaderingen   zijn   openbaar.   
De   MR   is   bereikbaar   via:   mr@kindcentrum-wij.nl   
Ook   moet   iedere   voorschool,   peuterschool   en   buitenschoolse   opvang   vertegenwoordigd   zijn   in   een   
oudercommissie   (OC).   Ouders   hebben   inspraak   in   het   beleid   van   de   voor-   en   peuterschool.     

De   Gemeenschappelijke   Medezeggenschapsraad   (GMR)   
De   onderwijstak   van   WIJ   valt   samen   met   meerdere   scholen   onder   het   overkoepelende   bestuur   
Trinamiek.   Trinamiek   heeft   een   gemeenschappelijke   medezeggenschapsraad   (GMR).   De   GMR   
behartigt   het   gemeenschappelijke   belang   voor   alle   scholen   binnen   de   stichting.   De   GMR   denkt   mee   
met   het   College   van   Bestuur   van   Trinamiek,   over   het   te   voeren   stichtingsbrede   beleid.   De   GMR   
bestaat   uit   gelijke   aantallen   ouders   en   leerkrachten   die   beide   vanuit   eigen   perspectief   en   
verantwoording   adviseren,   dan   wel   instemmen.   In   de   GMR   hebben   8   leden   zitting,   waarvan   4   ouders   
en   4   personeelsleden   van   verschillende   scholen   van   Trinamiek.   Afhankelijk   van   het   onderwerp   heeft   
de   GMR   advies-   dan   wel   instemmingsrecht.   De   GMR   vergadert   ongeveer   zes   keer   per   jaar   waarbij   in   
elk   geval   jaarlijks   de   begroting   en   de   formatie   worden   besproken.   
Omdat   Kindcentrum   WIJ   naast   onderwijs   ook   voor-,   peuter-   en   naschools   aanbod   aanbiedt,   zal   er   
gedurende   het   cursusjaar   toegewerkt   worden   naar   een   gezamenlijke   raad.   

Stichting   Oudercommissie   Kindcentrum   
Binnen   de   Stichting   Oudercommissie   Kindcentrum   (SOK)   zijn   ouders   actief,   die   activiteiten   
organiseren   in   samenwerking   met   de   evenementencoördinator   binnen   het   team.   Zij   organiseren   de   
vieringen,   zoals   Sinterklaas,   Kerst,   Carnaval,   Pasen   en   het   WIJ   Zomerfeest.   Het   SOK   heeft   tot   doel   
om   betekenisvolle   activiteiten   met   een   educatief   karakter   te   organiseren.   Nadine   Bakhuisen   zit   in   
het   bestuur   en   is   bereikbaar   via:   sok@kindcentrum-wij.nl   

WIJ   klankbordgroep   
Een   aantal   maal   per   jaar   komen   de   WIJ   klankbordgroepen   bijeen   wanneer   daar   behoefte   aan   is.   
Vanuit   directie   en   team   worden   praktische-   en   beleidsmatige   zaken   voorgelegd.   WIJ   krijgen   hierdoor   
een   duidelijk   beeld   van   wensen   en   waardering   door   kinderen   en   ouders.      

Ouderinloop   
WIJ   organiseren   proeverijen   (open   dagen)   voor   ouders.   
Op   deze   inloopochtenden   krijgen   ouders   een   goed   beeld   van   de   werkwijze   op   WIJ.   Nieuwe   ouders   
hebben   de   mogelijkheid   om   altijd   een   afspraak   te   maken   voor   een   rondleiding.     
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Ouder-kindgesprekken   
Een   goed   contact   tussen   ouders/verzorgers   en   het   Kindcentrum   vinden   WIJ   zeer   waardevol.   Als   
Kindcentrum   hebben   we   de   expertise   op   pedagogisch   en   didactisch   gebied.   De   ouders/verzorgers   
kennen   het   kind   zelf   uiteraard   het   beste.   WIJ   gaan   ervan   uit   dat   u   als   ouder   een   ambassadeur   bent   
van   uw   kind.   Niemand   kent   immers   uw   kind   zo   goed   als   u.   WIJ   zijn   ervan   overtuigd   dat   u   als   ouder   
soms   al   aan   één   blik   genoeg   heeft   om   te   zien   hoe   de   dag   van   uw   kind   is   geweest.   WIJ   hechten   
daarom   veel   waarde   aan   uw   mening.   Samen   kunnen   WIJ   er   zorg   voor   dragen   dat   we   het   aanbod   zo   
goed   mogelijk   aanpassen   aan   de   behoeftes   van   uw   kind.   Binnen   het   onderwijs   vinden   WIJ   het   
belangrijk   dat   het   kind   ook   meedenkt   over   zijn   eigen   ontwikkeling.   Er   vinden   diverse   gesprekken   per   
jaar   plaats,   waarvoor   u   zich   kunt   inschrijven.   Aan   het   begin   van   het   jaar   wordt   een   
afstemmingsgesprek   gepland   om   de   verwachtingen   voor   het   komende   cursusjaar   door   te   nemen.   
Vervolgens   zijn   er   per   jaar   een   tweetal   ontwikkelingsgesprekken,   waarvan   er   één   verplicht   is.   Aan   
het   eind   van   leerjaar   7   vinden   er   pré-adviesgesprekken   plaats.   In   unit   2,   3   en   4   van   Kindcentrum   WIJ   
zijn   tijdens   alle   gesprekken   ook   altijd   het   kind   aanwezig.   Halverwege   het   laatste   jaar   in   unit   4   wordt   
het   definitieve   schooladvies   met   ouders   en   kind   besproken.   Tevens   is   elke   ouder   altijd   welkom   om   in   
gesprek   te   gaan   met   de   leerkracht   van   het   kind.     

Oudercommunicatie   
Binnen   Kindcentrum   WIJ   worden   de   leerlingen   gevolgd   via   een   leerlingvolgsysteem.     
WIJ   werken   met   het   ouder   communicatiesysteem   Schoudercom.   Tevens   geven   WIJ   de   kalender   uit,   
vindt   communicatie   digitaal   plaats   via   de   website   en   facebook,   en   wordt   wekelijks   de   WIJzer   
(nieuwsbrief)   verstuurd.   Het   cursusjaar   wordt   altijd   begonnen   met   een   WIJ   informatiemoment:   een   
gezellig   en   informatief   samenzijn   van   ouders   en   team.   

WIJ   Zomerfeest   
Jaarlijks   organiseert   Kindcentrum   WIJ   een   zomerfeest   om   alle   ouders   en   verzorgers   te   bedanken   
voor   hun   inzet,   samenwerking   en   betrokkenheid.   WIJ   hebben   immers   enorme   waardering   voor   alle   
vrijwilligers.   Tijdens   het   zomerfeest   geven   de   collega’s   workshops.     
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WIJ   en   kinderen   

Kinderraad   
Kindcentrum   WIJ   heeft   een   eigen   kinderraad,   bestaande   uit   leerlingen   uit   unit4.    Om   de   
betrokkenheid   bij   de   organisatie   te   vergroten,   denkt   de   kinderraad   mee   vanuit   de   belangen   
van   het   kind.   De   kinderraad   vergadert   zes   maal   per   jaar   met   de   directeur.   Middels   de   
kinderraad   wordt   burgerschap   vergroot   en   de   leerlingen   meer   kennis   over   de   democratische   
rechtstaat   en   politieke   besluitvorming.   

Kindgesprek   
Gedurende   het   cursusjaar   vinden   er   diverse   kindgesprekken   plaats   tussen   leerling   en   
basisgroep   leerkracht   of   vakspecialist.   Gezamenlijk   wordt   gekeken   aan   welke   doelen   er   de   
komende   periode   gewerkt   gaat   worden.   Tevens   wordt   bepaald   welk   aanbod   het   best   bij   de   
onderwijsbehoeften   van   het   kind   past.   

Inrichting   leeromgeving   
Om   de   leeromgeving   echt   uniek   te   maken   en   aan   te   passen   aan   de   wensen   en   behoeftes   van   de   
kinderen   heeft   kindcentrum   WIJ    een   prachtig   nieuw   gebouw   met   verschillende   faciliteiten.   
- Kookstudio:   een   ruimte   zodanig   ingericht   dat   leerlingen   hier   kennis   kunnen   maken   met   alle   

aspecten   van   het   koken.   
- Atelier:   een   ruimte   zodanig   ingericht   dat   leerlingen   hier   optimaal   creatief   bezig   kunnen   zijn   met  

handvaardigheid,   techniek,   tekenen,   vormgeving   en   dergelijke.   
- Sportzaal:   een   ruimte   waar   leerlingen   naar   hartenlust   kunnen   bewegen.   De   zaal   kan   tijdelijk   

ingericht   worden   aan   de   hand   van   een   bepaald   thema,   zoals   acrobatiek/circus.   
- Theater:   een   ruimte   zodanig   ingericht   dat   leerlingen   zich   hier   optimaal   kunnen   ontwikkelen   in   

dans   en   drama.   
- Buitenruimte:   een   gezamenlijke   ruimte   voor   natuur   en   tuin,   spel,   rennen   en   klimmen,   ontdekken   

en   experimenteren.   
- Instructie-   en   presentatieruimte:   een   ruimte   voor   het   geven   van   instructie   en   het   houden   van   

presentaties.   Deze   ruimte   heeft   de   vorm   van   een   amfitheater.   
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Praktische   zaken   

Het   team   
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Unit1    Stichting   Pulse   VE   groep   (ma,di   en   do);   Fathia   Ouali   
                                                                 Stella   Langezaal   
                                                                 Fabiola   Hofstede   
Stichting   Pulse   Puzzelgroep   (di,   wo   en   vr);Caroline   van   Vliet   
                                                                     Mieke   Jonkman   
                                                                    Anouska   den   Broeder   
  

Kind   &   Co;   Irma   Dangerman   

Unit   2    Groep   1-2   Hanneke   Veldhuizen   (ma   t/m   vr)   
● met   zwangerschapsverlof   tot   8   november   2021   

Groep   3   Liesbeth   van   Rooijen   (ma-di)   
               Larissa   Valkenet   (   wo   t/m   vr)   

● groep   3   blijft   tot   de   kerstvakantie   in   unit   2   omdat   dit   passend   is   bij   de   
leeractiviteiten   die   kinderen   doen   bij   de   start   van   groep   3   

Unit   3    Groep   3   Liesbeth   van   Rooijen   (ma-di)   
               Larissa   Valkenet   (   wo   t/m   vr)   
Groep   4-5   Annelies   Dingemans(ma,di,do,vr)   
                  Boris   Steenbeek   (wo)     

Unit   4    Groep   6   Kim   Schalkwijk   (ma   t/m   vr)   
Groep   7   Pim   Lambriks   (ma   t/m   vr)   
Groep   8   Patricia   Doesburg   (ma   t/m   wo)   
               Boris   Steenbeek   (do,   vr)   

Onderwijsassistent    Miranda   Derguti     
Brenda   Knibbe   

Conciërge    John   van   Breukelen   

Administratie    Irma   Zuiderveld   

Intern   begeleider    Pam   Kattenburg   
(di   t/m   do)   

Directeur    Dolly   Batenburg   
(ma   t/m   vr)   



  

Ziekte   collega’s  
In   het   geval   van   ziekte   of   verlof   van   een   collega   gaan   WIJ   altijd   op   zoek   naar   een   invaller.   Hierbij   
werken   WIJ   op   onderwijsgebied   samen   met   Transvita.   Transvita   heeft   de   beschikking   over   een   
uitgebreide   talenten-   en   invalpool.   Tevens   beschikken   WIJ   over   eigen   vervangers.   In   een   enkel     
geval   is   het   onderwijs   binnen   WIJ   helaas   genoodzaakt   om   groepen   op   te   delen   dan   wel   een   dag   
geen   onderwijs   aan   te   bieden.   

Stagiaires   
Kindcentrum   WIJ   is   vanaf   het   cursusjaar   2016/2017   een   gecertificeerde   opleidingsschool.   Vanuit   
stichting   Trinamiek   is   een   samenwerkingsovereenkomst   met   de   Hogeschool   Utrecht   in   het   kader   
van   de   begeleiding   van   Pabo-studenten   van   kracht.   WIJ   bieden   toekomstige   collega’s   de   
mogelijkheid   om   het   werken   met   leerlingen   en   ouders   in   de   praktijk   te   leren.     

Openingstijden   
Unit   2,   3   en   4   hebben   dagelijks   les   van   08.30   tot   14.15   uur.   De   deuren   openen   om   08.20   uur.   De   
reguliere   peuterschool   is   op   maandag,   dinsdag   en   donderdag   geopend   van   08.30   tot   12.00   uur.   De   
voorschool   is   op   maandag,   dinsdag   en   donderdag   geopend   van   08.40-12.00   uur.   De   BSO-groep   start   
om   14.15   uur   en   is   geopend   tot   18.30   uur.   Van   voorschools   aanbod   kan   gebruik   gemaakt   worden   op   
een   andere   locatie.     

Kind   aanmelden   
Wilt   u   uw   kind   aanmelden   bij   Kindcentrum   WIJ   dan   maken   WIJ   graag   een   individuele   afspraak   met   
u.   U   kunt   contact   opnemen   via   het   telefoonnummer   030-6882725   of   via   e-mail:   
directie@kindcentrum-wij.nl.   

Leerplicht   en   verlof   
Kinderen   van   5   tot   16   jaar   zijn   leerplichtig.   Zij   moeten   naar   school.   Zo   kunnen   zij   zich   voorbereiden   
op   de   maatschappij   en   de   arbeidsmarkt.   Elk   kind   in   Nederland   kan   onderwijs   volgen   als   het   vier   jaar   
wordt.   Dit   is   nog   niet   verplicht.   De   leerplicht   gaat   in   op   de   eerste   onderwijsdag   van   de   maand   die   
volgt   op   de   maand   waarin   een   kind   vijf   jaar   is   geworden.   Nu   kan   het   zijn   dat   een   volledige   
onderwijsweek   voor   een   vijfjarig   kind   nog   te   vermoeiend   is.   Er   is   dan   de   mogelijkheid   om   gebruik   te   
maken   van   een   speciale   regeling.   Dat   houdt   in   dat   een   vijfjarig   kind   ten   hoogste   vijf   uur   per   week   
mag   verzuimen.   Dit   moet   dan   wel   afgesproken   worden   met   de   directie.   Deze   uren   kunnen   niet   
worden   gespaard   en   de   regeling   vervalt,   zodra   het   kind   zes   jaar   wordt.   
Als   ouders   of   verzorgers   van   het   kind   kunt   u   onder   bepaalde   voorwaarden   extra   (vakantie)verlof   
vragen.   In   uitzonderingsgevallen   is   ook   meer   structureel   geoorloofd   verzuim   mogelijk.   Dit   heet   
vrijstelling.   Een   verzoek   voor   extra   vakantieverlof   vraagt   u   minimaal   acht   weken   van   tevoren   
schriftelijk   aan   bij   de   directeur.   Toestemming   voor   extra   vakantie   buiten   de   schoolvakantie   voor   een   
kind   vanaf   vijf   jaar,   wordt   bijna   niet   gegeven.   Gaat   u   zonder   toestemming   toch   buiten   de   
schoolvakanties   om   op   vakantie,   dan   maakt   de   leerplichtambtenaar   maakt   dan   een   proces-verbaal   
op.   Voorwaarden   voor   verzoek   van   verlof   kunt   u   nalezen   op:   
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de- 
schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen .  
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen


Verzekering   
Verzekeringen   Trinamiek   
Trinamiek   heeft   een   doorlopende   collectieve   ongevallenverzekering   en   
aansprakelijkheidsverzekering.   Daarmee   zijn   alle   medewerkers,   leerlingen   en   vrijwilligers   (wanneer   
betrokken   bij   schoolactiviteiten)   verzekerd   voor   overlijden   en   blijvende   invaliditeit.   Onder   de   
aansprakelijkheidsverzekering   zijn   de   school   zelf   én   de   mensen   die   voor   de   school   werken   (bestuur,  
personeel,   vrijwilligers)   verzekerd   tegen    schadeclaims   als   gevolg   van   onrechtmatig   handelen .   Wij   
maken   je   attent   op   twee   zaken   die   vaak   tot   misverstanden   leiden.   

● De   school   of   het   schoolbestuur   is   niet   (zonder   meer)   aansprakelijk   voor   alles   wat   tijdens   de   
schooluren   en   buitenschoolse   activiteiten   gebeurt.   Wanneer   dit   wel   het   geval   zou   zijn,   zou   
alle   schade   die   in   schoolverband   ontstaat   op   de   school   kunnen   worden   verhaald.   Dit   is   niet   
zo.   De   school   is   alleen   verplicht   schade   te   vergoeden   als   er   sprake   is   van   een   verwijtbare   fout   
of   verwijtbaar   gedrag   of   nalatigheid.   De   school   (of   zij   die   voor   de   school   optreden)   moeten   
dus   tekort   zijn   geschoten   in   hun   rechtsplicht.   Het   is   mogelijk   dat   er   schade   wordt   geleden,   
zonder   dat   er   sprake   is   van   enige   onrechtmatigheid.   Bijvoorbeeld   wanneer   tijdens   het   
buitenspelen   een   bal   tegen   een   bril   wordt   gegooid.   Die   schade   valt   niet   onder   de   
aansprakelijkheidsverzekering   van   Trinamiek   en   wordt   (dan   ook)   niet   door   de   school   
vergoed.   

● De   school   is   niet   aansprakelijk   voor   (schade   door)   onrechtmatig   gedrag   van   leerlingen.   Een   
leerling   die   tijdens   de   schooluren   of   tijdens   andere   door   de   school   georganiseerde   
activiteiten   door   onrechtmatig   handelen   schade   veroorzaakt   aan   eigendommen   van   de   
school   of   van   iemand   anders,   is   daar   in   de   eerste   plaats   zelf   (of   de   ouders)   verantwoordelijk   
voor.   Het   is   dus   van   belang   dat   ouders/   verzorgers   zelf   een   particuliere   
aansprakelijkheidsverzekering   afsluiten.   

  

Verzuim   
Indien   een   kind   door   ziekte   of   een   andere   reden   verhinderd   of   verlaat   is,   moet   de   ouder/verzorger   het   
Kindcentrum   hiervan   ’s   morgens   tussen   08.00   en   08.30   uur   telefonisch   op   de   hoogte   brengen.   WIJ   
zullen   contact   opnemen   indien   het   kind   zonder   afmelding   afwezig   is.   Voor   het   onderwijs   geldt   dat   
leerlingen   van   wie   de   afwezigheid   niet   aan   ons   wordt   doorgegeven   vallen   onder   ongeoorloofd   
verzuim   en   zullen   (indien   leerplichtig)   moeten   worden   doorgegeven   aan   de   leerplichtambtenaar,   
anders   lopen   WIJ   het   risico   om   een   boete   te   krijgen.   Gedurende   de   onderwijsloopbaan   van   het   kind   
dienen   WIJ   elke   vorm   van   afwezigheid   van   het   kind   bij   te   houden.   Afwezigheid   voor   de   naschoolse   
opvang   kan   gedurende   de   dag   gemeld   worden.   
  

Vakantie-   en   studiedagen   
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Vakantie    Datum   
Herfstvakantie    zaterdag   16   t/m   zondag   24   oktober   2021   
Kerstvakantie    zaterdag   25   december   2021   t/m   zondag   9   januari   2022   
Voorjaarsvakantie    zaterdag   26   februari   t/m   zondag   6   maart   2022   
Goede   Vrijdag    vrijdag   15   april   2022   
Pasen    maandag   18   april   2022   



De   naschoolse   opvang   (buitenschoolse   opvang)   is   tijdens   vakantie   geopend   op   de   locatie   Planetenbaan.   
  

   Studiedagen   voor   schooljaar   2021-   2022   
di   5   okt   2021      
ma   7   mrt   2022   
di   7   juni   2022      
do   24   juni   2022   
     

Ouderbijdrage   
Voor   kinderen   van   unit   2,   3   en   4   wordt   jaarlijks   een   vrijwillige   ouderbijdrage   gevraagd.   Deze   vrijwillige   
ouderbijdrage   wordt   jaarlijks   in   samenspraak   met   de   SOK   vastgesteld.   In   2021-   2022   bedraagt   de   
ouderbijdrage   27,50   euro.   De   bijdrage   is   noodzakelijk   om   vieringen   en   activiteiten   voor   de   leerlingen   
te   blijven   organiseren.   Als   kindcentrum   sluiten   wij   iedereen   binnen.   Het   niet   betalen   van   de   vrijwillige   
ouderbijdrage   leidt   niet   tot   het   uitsluiten   van   kinderen   van   deelname   aan   activiteiten.   (   wetgeving   
aangescherpt   vanaf   1   aug   2021)   
  
  

Een   goed   begin   is   het   halve   werk!   
In   de   eerste   weken   van   het   schooljaar   leggen   wij   het   accent   bewust   op   groepsvormende   
activiteiten.   De   interactie,   samenwerking,   het   respect   hebben   voor   elkaar   is   van   belang   om   een   fijne   
sfeer   in   de   groep   en   binnen   de   unit   te   krijgen.   
Daarom   gaan   wij   aan   het   begin   van   een   schooljaar   op   kamp   naar   ….(Vorinkhuis   Nivon.)   
  

In   principe   gaat   in   het   begin   van   het   nieuwe   onderwijsjaar   unit   2   op   excursie.   De   eigen   bijdrage   
bedroeg   in   in   het   afgelopen   schooljaar   18,50   euro.     
Unit   3   gaat   één   nacht   op   kamp.   Hiervoor   werd   in   schooljaar   2019-2020   een   eigen   bijdrage   gevraagd   
van   40,00   euro.     
Unit   4   gaat   twee   nachten   op   kamp   met   een   eigen   bijdrage   in   schooljaar   2019-2020   van   55,00   euro.     

Betaling   
U   krijgt   in   de   periode   september/oktober   van   de   penningmeester   een   verzoek   om   de   vrijwillige   
ouderbijdrage   te   betalen.   Aan   het   eind   van   het   cursusjaar   volgt   het   verzoek   om   de   bijdrage   voor   de  
excursie   of   kamp   te   betalen.   Mocht   het   betalen   van   bovenstaande   bijdrage   om   financiële   redenen   
moeilijk   zijn,   dan   vragen   wij   u   contact   op   te   nemen   met   de   penningmeester   van   het   SOK   of   met   de   
directie.   Kindcentrum   WIJ   laat   alle   kinderen   meedoen!   

U-pas   of   Stichting   Leergeld   
Indien   u   in   het   bezit   bent   van   een   U-pas,   kunt   u   aan   het   begin   van   het   cursusjaar   een   kopie   van   de   
U-pas   in   te   leveren   bij   de   administratie.   De   betaling   van   zowel   de   ouderbijdrage   als   het   excursiegeld  
wordt   dan   voor   u   geregeld.   In   IJsselstein   kan   men   een   beroep   doen   op   Stichting   Leergeld   en   sluiten   
we   geen   kinderen   buiten.   In   speciale   gevallen   kan   de   bijdrage   door   deze   stichting   voor   uw   kind   
worden   betaald.   Ook   voor   het   betalen   van   de   kosten   voor   het   kamp   kunt   u   een   beroep   doen   op   
Stichting   Leergeld.   Meer   informatie   daarover   vindt   u   op:    www.leergeld.nl .  
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Meivakantie    zaterdag   23   april   t/m   zondag   8   mei   2022   
Hemelvaart   +   dag   aansluitend    donderdag   26   mei   t/m   zondag   29   mei   2022   
Pinksteren    maandag   6   juni   2022   
Zomervakantie    zaterdag   9   juli   t/m   zondag   21   augustus    2022   

http://www.leergeld.nl/


Verzekering   /   aansprakelijkheid   school   
Ongelukken   zijn   niet   altijd   te   voorkomen.   Schade   veroorzaakt   door   kinderen   wordt   in   eerste   instantie   
verhaald   op   de   ouders   of   verzorgers   van   het   betreffende   kind.       
Het   Kindcentrum   is   alleen   aansprakelijk   als   een   ongeval   het   gevolg   is   van   onrechtmatig   handelen.   
Het   schoolbestuur   heeft   een   collectieve   ongevallenverzekering   afgesloten.   De   verzekering   is   van   
kracht   gedurende   de   onderwijstijd   en   tijdens   evenementen   in   onderwijsverband,   alsmede   gedurende   
het   rechtstreeks   van   huis   naar   Kindcentrum   gaan   en   omgekeerd.     Bovendien   is   er   een   doorlopende   
reis-   en   evenementenverzekering   afgesloten.   Wanneer   een   ongeval   heeft   plaatsgevonden   kan   de   
schoolleiding   om   advies   gevraagd   worden   bij   de   invulling   van   het   formulier.   Ouders/verzorgers   die   
leerlingen   in   de   auto   vervoeren   bij   o.a.   excursies   dienen   een   inzittendenverzekering   te   hebben.   Alle   
leerlingen   kleiner   dan   1,35m   en   lichter   dan   35kg   moeten   op   een   goedgekeurde   zitverhoger   zitten.   
Het   Kindcentrum    is   niet   aansprakelijk   voor   schade   of   vermissing   van   kostbare   zaken,   zoals   mobiele   
telefoons.   Ook   niet   als   de   leerkracht   het   toestel   tijdelijk   heeft   bewaard.   Geadviseerd   wordt   om   
kostbaarheden   niet   mee   naar   het   Kindcentrum   te   nemen.   
  

Passend   Onderwijs   
Passend   onderwijs   legt   een   zorgplicht   bij   scholen.   Dat   betekent   dat   scholen   ervoor   verantwoordelijk   
zijn   om   alle   kinderen   die   extra   ondersteuning   nodig   hebben   een   goede   onderwijsplek   te   bieden.   
Hiervoor   werken   reguliere   en   speciale   scholen   samen   in   samenwerkingsverbanden.   Onze   school   
werkt   samen   met   het   samenwerkingsverband   Profi   Pendi.   

  
Alle   scholen   binnen   Trinamiek   bieden   een   basisarrangement.   Daar   hoort   ook   de   ondersteuning   bij   
die   de   school   op   de   eigen   school   met   zijn   team   kan   realiseren.   Voor   meer   informatie   over   de   
leerlingenzorg   verwijzen   wij   u   naar   het   School   Ondersteunings   Profiel   (SOP)   op   onze   website.   
  

Het   samenwerkingsverband   Profi   Pendi   
Profi   Pendi   is   het   samenwerkingsverband   voor   primair   onderwijs,   waar   Kindcentrum   WIJ   bij   is  
aangesloten.   
De   opdracht   van   Profi   Pendi   is   als   volgt:   kinderen   moeten   zich   binnen   het   onderwijs   optimaal   kunnen   
ontwikkelen,   dichtbij   huis.     
Als   onderwijs   en   ouders   samen   tot   de   conclusie   komen   dat   er   meer   ondersteuning   nodig   is   dan   
binnen   WIJ   geboden   kan   worden,   vragen   WIJ   bij   Profi   Pendi   een   multidisciplinair   overleg   (MDO)   aan.     
Verdere   uitleg   is   terug   te   vinden   in   Schoolondersteuningsprofiel   (   het   SOP)   en   op    www.profipendi.nl   

  
Verwijsindex   
Met   de   meeste   kinderen   en   jongeren   gaat   het   gelukkig   goed,   maar   soms   heeft   een   jeugdige   tijdelijk   
extra   ondersteuning   nodig   tijdens   het   opgroeien   of   opvoeden.   Het   komt   voor   dat   er   binnen   een   gezin   
vanuit   meerdere   professionals   hulp   of   begeleiding   wordt   geboden   en   dat   de   professionals   dat   niet   
altijd   van   elkaar   weten.   Dat   is   jammer,   want   hulp   werkt   pas   echt   als   professionals   met   elkaar   
afstemmen/samenwerken   en   de   problemen   samen   met   ouders/jeugdige   oplossen.   De   Verwijsindex   
is   een   systeem   waarin   professionals   een   signaal   kunnen   afgeven   om   hun   zorg   en/of   betrokkenheid   
aan   te   geven   bij   een   jeugdige.   Het   doel   van   de   Verwijsindex   is   om   de   betrokken   professionals   met   
elkaar   in   contact   te   brengen   om   samen   met   ouders/jeugdige   de   best   passende   
ondersteuning/begeleiding   te   bieden.   Zo   zorgt   de   Verwijsindex   voor   overzicht,   samenwerking   en   
goede   afspraken   tussen   de   verschillende   professionals   en   uw   gezin.   WIJ   zullen   pas   een   verwijzing   in   
de   index   maken   na   contact   met   ouders.   Voor   meer   informatie,   zie   
www.verwijsindexmiddennederland.nl .   
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http://www.profipendi.nl/
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http://www.verwijsindexmiddennederland.nl/


Meldcode   huiselijk   geweld   en   kindermishandeling   
Een   meldcode   voor   huiselijk   geweld   en   kindermishandeling   helpt   professionals   goed   te   reageren   bij   
signalen   van   dit   soort   geweld.   Aan   de   hand   van   5   stappen   bepalen   professionals   of   ze   een   melding   
moeten   doen   bij   Veilig   Thuis   en   of   er   voldoende   hulp   kan   worden   ingezet.   
Sinds   1   juli   2013   zijn   beroepskrachten   verplicht   zo'n   meldcode   te   gebruiken   bij   vermoedens   van   
geweld   in   huiselijke   kring.   Als   team   hebben   WIJ   op   dit   terrein   een   scholing   gevolgd   en   wordt   het   
stappenplan   van   de   meldcode   gevolgd.   Onderdeel   daarvan   is   dat   WIJ   altijd   eerst   contact   opnemen  
met   de   betrokkenen.   Voor   meer   informatie   verwijzen   wij   u   naar   
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode   
  

Jeugdgezondheidszorg   (GGD)   
De   Jeugdgezondheidszorg   wordt   integraal   uitgevoerd   door   de   GGD   regio   Utrecht.   Elk   kind   maakt   een   
grote   lichamelijke   en   geestelijke   ontwikkeling   door.   De   afdeling   jeugdgezondheidszorg   van   de   GGD   
regio   Utrecht   begeleidt   de   gezondheid,   groei   en   ontwikkeling   van   schoolkinderen.   In   groep   2   en   7   van   
de   basisschool   worden   de   kinderen   en   hun   ouders   uitgenodigd   voor   onderzoek   (o.a.   ogen-   en   
gehoortest)   op   school   door   de   assistent(e)   jeugdgezondheidszorg.   Ook   als   het   kind   niet   in   groep   2   
of   groep   7   zit,   kan   er   contact   opgenomen   worden   met   de   GGD,   bijvoorbeeld   als   er   vragen   zijn   over   
inentingen,   de   gezondheid   of   de   ontwikkeling   van   het   kind.   In   het   jaar   dat   het   kind   negen   jaar   wordt,   
krijgen   ouders/verzorgers   een   oproep   om   het   kind   te   laten   vaccineren.   Kinderen   krijgen   twee   
vaccinaties.   De   DTP   prik   tegen   difterie,   tetanus   en   polio   en   de   BMR-prik   tegen   bof,   mazelen   en   rode   
hond.   Meer   informatie:    www.ggdru.nl    of   mail   naar    jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl   
  

Infectieziekten   
Scholen   zijn   wettelijk   verplicht   om   in   bepaalde   gevallen   besmettelijke   ziekten   te   melden   aan   de   
lokale   GGD.     
De   GGD   zal   na   een   melding   onderzoeken   waardoor   de   aandoening   wordt   veroorzaakt   en   of   
maatregelen   genomen   moeten   worden   om   verspreiding   tegen   te   gaan.   Op   deze   manier   kunnen   
uitbraken   van   infectieziekten   vroegtijdig   opgemerkt   en   bestreden   worden.   
WIJ   handelen   hiermee   volgens   de   adviezen   van   de   GGD.   Persoonsgegevens   worden   door   het   
Kindcentrum   alleen   na   schriftelijke   toestemming   van   ouders/verzorgers   doorgegeven   aan   de   GGD.   

Centrum   Jeugd   en   Gezin   
Vragen   over   school,   vriendschappen,   eten,   gezondheid,   opvoeding,   pesten   of   geld?   Het   centrum   wil   
meedenken   met   vragen   rondom   opgroeien   en   opvoeden.   Zowel   ouders,   jongeren   als    kinderen   
kunnen   een   beroep   hierop   doen.   Elke   gemeente   heeft   een   eigen   centrum.   Informatie   over   opgroeien   
en   opvoeden   staat   op     https://www.opvoeden.nl/basisschoolkind/    .   

Privacy   
Zowel   op   de   scholen   van   Trinamiek   als   binnen   de   stichting   vinden   we   de   bescherming   van   
(persoons)gegevens   en   privacy   erg   belangrijk.   We   verwerken   persoonsgegevens   conform   de   
Algemene   Verordening   Gegevensbescherming   (AVG).   Vragen   hierover   kunt   u   mailen   naar   
fg@trinamiek.nl .   Voor   het   gebruik   van   persoonsgegevens   hanteren   wij   de   volgende   vragen:   

1. Doelbepaling   en   doelbinding :   waarvoor   gebruik   je   persoonsgegevens?   
Wat   is   hiervoor   het   doel?   En   gebruik   je   ze   alleen   voor   dat   doel?   

2. Grondslag :   is   er   een   wettelijke   grondslag,   of   een   noodzaak   voor   wat   onze   publiekrechtelijke   
taak   is?   Zo   niet,   dan   moeten   we   toestemming   vragen.   
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3. Data   minimalisatie :   gebruik   we   niet   meer   gegevens   dan   strikt   noodzakelijk   voor   1   en   2?   
4. Transparantie :   heb   ik   de   betrokkenen   goed   geïnformeerd   over   het   doel,   de   aard   en   de   

doelgroep   van   de   gegevens?   
5. Data-integriteit :   zijn   de   gegevens   juist   (correct)   en   voor   de   juiste   personen   op   de   juiste   tijd   

en   plaats   beschikbaar?   
6. De   school   is   wettelijk   verplicht   bij   vertrek   van   een   leerling   naar   een   nieuwe   school   een   

onderwijskundig   rapport   op   te   stellen   en   dit   op   te   sturen   naar   de   nieuwe   school.   De   ouders   
ontvangen   hiervan   een   afschrift   (art.   42   Wet   op   het   Primair   Onderwijs).  
Alle   door   ons   geregistreerde   gegevens   zijn   beveiligd   tegen   inzage   door   onbevoegden.   Er   is   
een   geheimhoudingsplicht   voor   het   bestuur,   de   directie   en   leerkrachten.  
Voor   het   maken   en   (online)   verspreiden   van   beeldmateriaal   van   uw   kind   en/of   het   verspreiden   
van   uw   adresgegevens   via   de   adressenlijst   van   de   klas   zal   u   expliciet   om   toestemming   worden   
gevraagd.   Meer   informatie   op   de    website   van   Trinamiek    onder   regelingen.      

     
Klachtenregeling   Primair   Onderwijs    
Voor   alle   scholen   van   de   Stichting   Trinamiek   is   een   klachtenregeling   van   kracht   voor   iedereen   die   deel   
uitmaakt   van   de   onderwijsgemeenschap.   Dit   zijn   leerkrachten,   directie   en   ander   personeel,   en   ook   
ouders/verzorgers,   leerlingen,   vrijwilligers   etc..   De   bedoeling   van   de   regeling      is   ervoor   zorg   te   dragen   
dat   eventuele   klachten   op   een   zorgvuldige   wijze   worden   behandeld.        Dat   is   in   het   belang   van   de   
rechtstreeks   betrokken   personen   en   werkt   ook   door   in   de   onderwijsgemeenschap   als   geheel.   Een   klacht   
kan   gaan   over   zorg   of   ongenoegen,   een   gedraging,   een   beslissing   of   het   juist   niet   nemen   van   die   
beslissing   door   een   ander,   die   ook   deel   uitmaakt   van   de   onderwijsgemeenschap.   Het   kan   gaan   over   
klachten   die   te   maken   hebben   met   de   didactische   en/of   pedagogische   en/of   organisatorische   aanpak   
binnen   het   onderwijs,   maar   ook   over:   onheuse   bejegening,   pesten,   mishandeling,   discriminatie,   
(seksuele)   intimidatie   of   inbreuk   op   de   privacy.   Voor   het   bespreken   van   een   klacht   en   het   bijbehorend   
schema   verwijzen   WIJ   naar:   
Klachtenregeling   Trinamie k   
  

Algemene   informatie   over   een   klacht   over   het   onderwijs   indienen,   vindt   u   op   
www.oudersonderwijs.nl/thema-s/klachten   

  
Schorsing     
Een   leerling   die   handelt   in   strijd   met   de   schoolregels   en   algemeen   geldende   normen   kan   worden   
geschorst.   Hiervoor   geldt   een   speciale   procedure   die   u   vindt   op   de    website   van   Trinamiek .   Indien   er   
een   aanleiding   is   om   schorsing   te   overwegen   neemt   de   schoolleiding   contact   op   met   de   ouders.   Een   
besluit   tot   schorsing   wordt   genomen   door   het   bestuur   van   Trinamiek.   Het   besluit   wordt   schriftelijk   
aan   de   ouders   meegedeeld,   waarna   ouders   binnen   zes   weken   bezwaar   kunnen   indienen.  

Vertrouwenspersonen   
De   interne   vertrouwenspersoon   op   WIJ   is   de   intern   begeleider,   Pam   Kattenburg.   Pam   is   bereikbaar   
via   e-mail   op    ib@kindcentrum-wij.nl    en   telefonisch   op   030-6882725.   
Voor   de   kinderen   is   Pam   bereikbaar   op   dinsdag   t/m   donderdag   door   aanwezig   te   zijn   op   school   
maar   kinderen   kunnen   ook   een   berichtje   schrijven   en   deze   in   de   brievenbus   stoppen   die   voor   haar   
kantoor   staat.   Pam   neemt   dan   contact   op   met   uw   kind.   
De   externe   vertrouwenspersoon   kan   rechtstreeks   en   na   verwijzing   door   de   intern   contactpersoon   
worden   benaderd.   De   vertrouwenspersoon   ontvangt   de   klacht   en   brengt   het   probleem   in   kaart.   
Daarna   zal   zij   nagaan   of   zij   door   bemiddeling   het   probleem/geschil   kan   oplossen.   
De   externe   vertrouwenspersoon   voor   ouders   is   mevrouw   Rita   Wielemaker .   Zij   is   bereikbaar   via   e-mail   
op    r.wielemaker@gimd.nl    en   telefonisch   op   06-1073   6743.   
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Onderwijsinformatie   
Veel   relevante   informatie   over   het   onderwijs   en   scholen   in   Nederland   is   te   vinden   op   de   website   
Ouders   &   Onderwijs.   Het   landelijk   informatiepunt   Ouders   &   Onderwijs   is   bereikbaar   via   088-6050101   
of   per   mail   via    vraag@oudersonderwijs.nl   
  

Regelingen,   reglementen   en   protocollen.   
Voor   regelingen,   reglementen   en   protocollen   die   gelden   voor   alle   basisscholen   van   stichting   
Trinamiek   verwijzen   wij   naar   de   website:    www.trinamiek.nl   
Hier   vindt   u   onder   het   kopje:   Over   Trinamiek    /   Regelingen   de   volgende   documenten:   
  
❖ bescherming   van   Persoonsgegevens;   
❖ privacyverklaring;   
❖ protocol    gebruik   foto’s   en   filmpjes;   
❖ protocol   beveiligingsincidenten   en   datalekken;   
❖ klachtenregeling   Trinamiek;   
❖ klokkenluidersregeling;   
❖ schorsing   van   een   leerling;   
❖ spelregels   sponsoring   op   scholen.   

  

Externe   personen   en   instanties   
Kindcentrum   WIJ   
Naam Kindcentrum   WIJ   
Adres Europalaan   1   

  3402   TZ   IJsselstein   
Telefoon 030-6882725   
E-mail info@kindcentrum-wij.nl   
Website www.kindcentrum-wij.nl   
Facebook www.facebook.com/kindcentrumwij/   
  

Schoolbestuur   
Naam                                              Stichting   Trinamiek                  
Bestuur René   van   Harten     
Bezoekadres Boerhaaveweg   39   in   IJsselstein   
Postadres                             Postbus   377,   3400   AJ    IJsselstein   
Telefoon 030-6868444                                     
E-mail                                    info@trinamiek.nl   
Website www.trinamiek.nl   
  

Onderwijsinspectie   
www.onderwijsinspectie.nl   
  

Schoolarts   GGD   regio   Utrecht   
   www.gdru.nl   
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Bestuur   BSO   Kind   &   Co   
Naam BSO   Kind   &   C0   
Kantoor Kroonslag   2,   3991   TW   Houten   

Postbus   250,   3430   AG,   Nieuwegein   
Telefoon   (algemeen) 030-6958469   
Telefoon   (planning) 030   6004750   
Website www. kmnkindenco.nl   
  

Bestuur   Pulse   
Naam Stichting   Pulse   
Bezoekadres Jan   van   der   Heydenweg   2C,   3401   RH   IJsselstein   
Telefoon 030-6887030   
E-mail info@stichting-pulse.nl   
Website www.stichting-pulse.nl   
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