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Voorwoord 
 

 

Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt 
tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. 
 
Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. 
In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, 
schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke 
keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden 
van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat 
u van ons mag verwachten. 
In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de 
school en de andere manieren waarop we u informeren. 
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de 
medezeggenschapsraad (MR). 
We wensen u veel leesplezier. 
 
Namens het team van Sport IKC Het Startblok 
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1 Over de school 
 

1.1 Algemene gegevens 
 
 

 
Contactgegevens 

Sport  IKC Het Startblok 

Klapstraat 205  

6931 CH Westervoort 

    0263114932 

  http://www.sportikc-hetstartblok.nl  

  info@sportikc-hetstartblok.nl   
 
 
     
 

http://www.sportikc-hetstartblok.nl/
mailto:info@sportikc-hetstartblok.nl
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Schoolbestuur 

Innerwaard intergrale kindcentra 

Aantal scholen: 8 

Aantal leerlingen: 2.016 

 http://www.innerwaard.nl   
 

 

Schooldirectie  

Functie Naam E mailadres 

Directeur Monique Kampman directie@sportikc-hetstartblok.nl 

 

Samenwerkingsverband 

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband De Liemers PO. 
 
 

Aantal leerlingen 

Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren 
 

     

 

254 
  

 
 
 
                                    2019-2020 

 
 
 
 

1.2 Profiel van de school 

 
Wat is het profiel? 

In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt 
dan andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ 
staat dit uitgebreider. 

 

 

 

 

http://www.innerwaard.nl/
mailto:directie@sportikc-hetstartblok.nl
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Kernwoorden 
 

 

 

 

Missie en visie 

Onze missie 
Ons Integraal Kindcentrum (IKC) heeft een duidelijk eigen concept en een duidelijke identiteit. 
Er werkt een dynamisch en enthousiast team dat iedere dag klaar staan om de kinderen iets te 
leren. Ieder kind is welkom. 

Kinderen, ouders en medewerkers vinden dat er een prettige sfeer is in het IKC: het gebouw 
heeft een moderne frisse uitstraling, het Jonge Kind plein biedt veel uitdagingen en er heerst 
rust en structuur op ons IKC. Sport IKC Het Startblok staat voor een uitdagende leeromgeving, 
goede zorg, samen werken aan zowel de cognitieve, sociale en creatieve ontwikkeling. 

We hechten waarde aan gezonde voeding en leren kinderen waarom dit zo belangrijk is voor 
het lichaam. Onze deur staat altijd open voor kinderen, ouders en collega’s. De samenwerking 
met de partners die in ons IKC actief zijn geeft ons de mogelijkheid om een doorlopend 
ontwikkeltraject aan te bieden voor alle kinderen van 0 tot en met 12 jaar en daar waar nodig de 
extra ondersteuningsbehoefte te organiseren. 

Onze visie 
Sport en gezondheid staan in de breedste zin van het woord centraal op Sport IKC Het 
Startblok. Natuurlijk is alle aandacht gericht op de basisvaardigheden: taalontwikkeling (lezen 
en schrijven) en rekenen/wiskunde. Dit gebeurt echter op een wijze die ontleend is aan de 
beoefening van een sport. 

In de eerste plaats is ieder kind welkom. Als IKC willen we kinderen veiligheid en geborgenheid 
bieden. Zo kan het kind vertrouwen krijgen, ontwikkelen en zicht krijgen op de eigen 
capaciteiten. We gaan ervan uit dat ieder kind zijn of haar eigen talenten heeft. Op ons IKC 
willen we juist die eigen talenten ontwikkelen en uitbreiden. De Kanjertraining ondersteunt dit 
proces. Daarnaast leren kinderen respect te hebben voor elkaar. 

Ieder kind is uniek. Jij bent jij, ik ben ik, worden wie je bent! 

Samenwerking betekent teamwork, elkaar op een positieve wijze uitdagen en successen vieren 

met elkaar. Dat geldt zowel voor onze leerlingen als onze leerkrachten. 

Op Sport IKC Het Startblok is samenwerkend leren vanzelfsprekend. Kenmerkend voor 

samenwerkend leren is de noodzaak voor leerlingen om bij het uitvoeren van een leertaak met 

elkaar samen te werken. Leerlingen nemen de leerstof met elkaar door, geven elkaar uitleg en 

informatie en maken gezamenlijk opdrachten. De achterliggende gedachte van deze vorm van 

leren is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de 

interactie met elkaar. Binnen samenwerkend leren worden de leerlingen uitgedaagd om zelf 

initiatief te nemen, elkaar te helpen en problemen samen op te lossen. 

Samenwerken 
 

Krachtig team 

Hoge verwachtingen 

Sport en  gezondheid            Open sfeer 
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Samen leren en bewegen geven een goede balans in het lichaam. Kinderen werken aan hun 

persoonlijke ontwikkeling door grenzen op te zoeken en te doorbreken. Doorzettingsvermogen 

wordt hierdoor vergroot. Dit heeft een positieve uitwerking op het leerproces. Dan is ook het 

leren van andere dingen die misschien wat minder makkelijk gaan, een uitdaging waar een kind 

zich met plezier voor zal inzetten. 

Samenwerking vindt ook plaats in de vorm van educatief ouderschap. Ouders en school trekken 

samen op bij de ontwikkeling van het kind. Open communicatie en vertrouwen naar elkaar toe 

zijn daarbij belangrijke componenten. Beide partners hebben een gezamenlijk doel: een zo 

breed mogelijke cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind in de 

basisschoolleeftijd.  

Sport IKC Het Startblok heeft hoge verwachtingen van iedereen. Daarbij is het belangrijk voor 

ieder kind doelen te stellen, zodat voor de partners in het leerproces (leerkrachten, kinderen en 

ouders) duidelijk is waar naartoe wordt gewerkt. Een goede communicatie ligt hieraan ten 

grondslag. Uit onderzoek is gebleken dat het stellen van doelen tot goede resultaten leidt. 

Uiteraard beweegt ieder kind zich daarbij op eigen niveau. Goede prestaties leveren betekent 

ook investeren in goede materialen. We werken met methodes die een doorgaande leerlijn 

garanderen en die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Nieuwe media en ICT worden 

volop ingezet. De resultaten van het onderwijs worden nauwgezet bijgehouden en 

geanalyseerd. 

Je kunt alleen optimaal presteren wanneer ook aan de omgeving de nodige zorg is besteed. 

Het IKC- gebouw is op adequate wijze onderhouden, de binnenruimtes hebben een heldere en 

frisse uitstraling. We hechten waarde aan gezonde voeding en leren kinderen waarom dit zo 

belangrijk is voor het lichaam. In het IKC  zijn onderwijs en opvang samengebracht, bieden wij 

een aanbod van sport en gezonde leefstijl dat optimaal aansluit bij de wensen en de vraag van 

ouders en kinderen. 

Sport levert meer op dan sportieve vaardigheden 

Fysiek: Kinderen bewegen graag en gemakkelijk. Het lijkt vanzelf te gaan. Toch is een 

verantwoorde opbouw van beweeglessen heel belangrijk, net als het leren schrijven, lezen en 

rekenen. Met sport en bewegen raken kinderen stap voor stap vertrouwd met hun fysieke 

mogelijkheden. Dat geeft zelfvertrouwen en legt een stevige basis voor een gezonde toekomst. 

Mentaal: Kinderen leren presteren, doorzetten, grenzen verkennen en verleggen. Ook het 

omgaan met winst en verlies versterkt de weerbaarheid, zelfcontrole en –beheersing. 

Sociaal: Kinderen leren samenwerken in een team en rekening houden met anderen. Kinderen 

maken kennis met algemeen geaccepteerde waarden en normen en leren hier op respectvolle 

wijze mee om te gaan. Sportiviteit (Fair Play), respect, tolerantie, het tegengaan van pesten en 

actief participeren in de maatschappij zijn voorbeelden van geaccepteerde waarden en normen. 

Prioriteiten 
Onze prioriteiten voor de komende jaren zijn beschreven in het Koersplan en ondergebracht in 7 
thema's: 

1. Eigenaarschap: Leren en ontwikkelen kan niet zonder je eigenaar te voelen. Daar willen 

we op in spelen door de capaciteiten die leerlingen en medewerkers hebben, om richting 

te geven aan hun eigen leerproces en om anderen tot steun te zijn, beter te benutten. 

2. Basiskwaliteit continu verbeteren: Ook in de toekomst blijft het goed beheersen van de 

basisvaardigheden onverkort een belangrijke voorwaarde voor kansrijke ontwikkeling van 

kinderen. We zien dit als een maatschappelijke opdracht. Goed kunnen lezen, schrijven 

en rekenen is nodig om zelfredzaam te zijn, informatie te verwerken, de wereld te 
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verkennen en talenten tot ontplooiing te laten komen 

3. Verbinding: Om zich goed te kunnen ontwikkelen, moet een kind zich veilig voelen op het 

IKC en plezier hebben. We werken aan een cultuur waarin het prettig spelen en leren is 

en waar iedereen die verbonden is met het IKC zich erkend en gewaardeerd voelt. 

4. Integraal werken: “It takes a village to raise a child.” (Afrikaans gezegde) Om de beste 

ontwikkelingskansen voor kinderen te realiseren, slaan we een brug tussen verschillende 

organisaties die met kinderen werken. We denken daarbij in eerste instantie aan 

kinderdagopvang, peuteropvang, BSO, PO en VO, maar ook aan GGD, maatschappelijk 

werk, welzijn, sport en cultuur. Het is goed voor kinderen wanneer zij zich in een 

doorgaande lijn kunnen ontwikkelen. 

5. Inclusief onderwijs: Ons onderwijs gaat uit van erkenning, respect en waardering van 

verschillen tussen leerlingen. Ieder kind wordt erkend, geaccepteerd en gewaardeerd om 

wie het is. We onderschrijven het recht voor ieder kind om in zijn of haar eigen buurt naar 

school te gaan. Door jonge kinderen hiermee op te laten groeien, dragen we bij aan een 

meer inclusieve samenleving waarin ‘anders’ zijn ‘gewoon’ is. 

6. Eigentijds onderwijs: De wereld om ons heen verandert snel. ICT en techniek hebben 

grote impact op onze samenleving. Dat heeft ook gevolgen voor ons onderwijs. Wat 

hebben de kinderen van nu nodig voor de wereld van morgen? Wat betekent dat voor ons 

onderwijs? Op eigen wijze geven we vorm aan eigentijds en innovatief onderwijs. Daarbij 

gaat het om 21 eeuwse vaardigheden, bewegend leren, thematisch werken (verbinding 

tussen vakgebieden) en inzet ICT. 

7. Duurzaamheid: Duurzaamheid is de sleutel voor een leefbare aarde die ook in de 

toekomst in ieders behoeften kan voorzien. Wij hebben nu een verantwoordelijkheid voor 

toekomstige generaties. We willen leerlingen, medewerkers en de directe omgeving 

hiervan meer bewust maken en tot daadwerkelijke actie aanzetten. 

 

Identiteit 
Sport IKC Het Startblok is een interconfessioneel IKC. Het is een samensmelting van een 

katholieke en een protestants-christelijke school. Interconfessioneel betekent voor ons dat we 

vanuit gezamenlijke normen en waarden denken en werken. Belangrijke waarden voor ons 

zijn: verbondenheid, zorg voor elkaar, tolerantie en solidariteit. Dit alles zorgt voor een veilige 

sfeer op ons IKC en bereidt onze leerlingen voor om goed met elkaar te kunnen samenleven in 

de huidige maatschappij. Tevens staan we open voor en willen we aandacht geven aan andere 

geloven en culturen van onze samenleving. Wij respecteren de eigen levensbeschouwing of 

religie van iedereen in het IKC. Van kinderen en ouders verwachten we dat zij de identiteit van 

het IKC respecteren en verwachten dat alle kinderen meedoen aan de activiteiten. We geven 

levensbeschouwelijk onderwijs uit de methode Trefwoord. We vertellen de verhalen uit de 

Bijbel en vieren de christelijke feesten van o.a. Kerstmis, Carnaval en Pasen. 
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2 Het onderwijs 
 

2.1 Groepen en leraren 

 

Groepen op school 

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd: 
• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd. 

Er zijn echter wel combinatieklassen;  
De groepen 1 en 2 zijn altijd gecombineerd. Oudste en jongste kleuters leren van en met 
elkaar. Afhankelijk van het aantal leerlingen per leerjaar worden er soms andere groepen 
gecombineerd. 
 

Verlof personeel 
 
We maken gebruik van de vervangingspool PON Primair als er een leerkracht ziek is of verlof heeft. 
Daarnaast lossen we het indien nodig ook intern op met de vaste leerkrachten. 
 
 

Vakleerkrachten 
 

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:  
 
 

                                                                                                                                Spel en beweging / bewegingsonderwijs 
 

2.2 Invulling onderwijstijd   

 
Wat is Onderwijstijd? 

Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling 

van onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren 

onderwijs. 

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2 
Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2 
   

Taalvaardigheden   
 9 uur 9 uur 
   

Rekenvaardigheden   
 2 u 30 min 2 u 30 min 
   

SEO/ Kanjertraining   
 45 min 45 min 
   

Motorische   
vaardigheden 5 uur 5 uur 
   

Levensbeschouwing   
 30 min 30 min 
   

Bewegingsonderwijs/   
buiten spelen 6 uur 6 uur 
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Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8 
 

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8 
       

Lezen       
 6 uur 5 uur 5 uur 5 uur 4 u 30 min 4 u 30 min 
       

Taal       
       1 u 30 min 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 
       

Rekenen/wiskunde       
 4 u 45 min 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 
       

Wereldoriëntatie       
 1 uur 1 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 
       

Kunstzinnige en       
creatieve vorming 3 u 30 min 2 u 30 min 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 30 min 1 u 30 min 
       

Bewegingsonderwijs       
 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 
       

Levensbeschouwing       
 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 
       

Engelse taal       
    30 min 45 min 45 min 
       

schrijven       
 2 u 45 min 1 uur 1 uur 30 min 30 min 30 min 
       

Zelfstandig werken       
 1 u 15 min 1 u 15 min 2 uur 2 uur 2 u 30 min 2 u 30 min 
       

SEO/ Kanjertraining       
 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 
       

2.3 Extra faciliteiten 

 
Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten: 

 
• Bibliotheek 

• Speellokaal 

• Flex werkplekken 

• Schoolplein '14 

• E-Court 
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2.4 Voor- en vroegschoolse educatie 

 
Wat is voor- en vroegschoolse educatie (VVE)? 
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht 
voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse 
educatie wordt aangeboden op de peuteropvang of op de kinderdagopvang. Vróégschoolse 
educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor 
samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het 
betrekken van ouders zeer belangrijk. 

 
Ons IKC biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuteropvang/ 
kinderdagopvang in het gebouw van het IKC, Zonnekinderen. We gebruiken daarbij de 
methode Startblokken / Basisontwikkeling. 
 
Sport IKC Het Startblok is een voorziening voor kinderen van 0-13 jaar, waar voor- en 
vroegschoolse educatie, kinderopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang samengaan en 
elkaar versterken in een multifunctioneel gebouw. Eén organisatie waarin (vak)leerkrachten en 
pedagogisch medewerkers samenwerken aan één pedagogische en educatieve leerlijn van 
kinderen. 
 
Samen werken we aan een doorgaande lijn van onderwijs, opvang en opvoeding. Zo leggen 
we vandaag de basis voor later. Om dat voor elkaar te krijgen werken we nauw samen met 
ouders, want zij kennen hun kind het best en zijn ondersteunend in de juiste aanpak van het 
kind in de school. Ook de sportverenigingen en de ketenpartners in de zorg zoals de 
fysiotherapeut en de logopedist, dragen bij aan de juiste ondersteuning van de leerling. 

 
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma's extra aandacht 
met betrekking tot hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. 
Vóórschoolse educatie wordt aangeboden op de kinderdag-, en peuteropvang. Vroegschoolse 
educatie wordt aangeboden in groep 1/2. Wij werken samen met de gemeente om deze 
kinderen goed in beeld te krijgen en een passend aanbod te bieden. Wij zijn een VVE IKC en 
kunnen kinderen daardoor een VVE plaats aanbieden. 
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3 Ondersteuning voor leerlingen 
 

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel 

 
Wat is het Schoolondersteuningsprofiel? 
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking 
heeft. Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een 
lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een 
leerstoornis. 

 

Geen kind is hetzelfde, dat realiseren wij ons. Sterker nog: we koesteren verschillen als rijkdom. 
Bij ons mag je worden wie je bent. 

Jij bent jij en ik ben ik, worden wie je bent! 
 

Ongeveer 290 kinderen bezoeken onze school. Samen vormen ze een groep, maar de kinderen 
zijn individueel verschillend. We vinden het belangrijk dat elk kind op onze school tot zijn recht 
komt. Op onze school moeten kinderen zich veilig voelen. Veilig voelen heeft ook te maken met 
een sfeer van waardering en respect voor elkaar. We werken vanuit Pedagogische Tact en 
Kanjertraining om dit te bereiken. Op onze school bieden we leerlingenzorg voor alle leerlingen. 
 
Onder leerlingenzorg verstaan we de uitbreiding en versterking van maatregelen en activiteiten 
(op groepsniveau, leerlingen niveau, schoolniveau en stichtingsniveau) ten behoeve van een zo 
intensief mogelijke zorg voor leerlingen. In het bijzonder voor die leerlingen die specifieke 
pedagogische- en/of didactische hulp nodig hebben, met als doel het behalen van vooraf 
opgestelde (tussen)doelen. Om elke leerling tot zijn recht te laten komen, doet bij ons op school 
niet elke leerling hetzelfde. De meeste leerlingen maken de basisstof, maar er zijn ook leerlingen 
die werken aan een minimumprogramma, uitbreidingsprogramma of verrijkingsprogramma. Dit 
zijn leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. 

 

De Interne Begeleider heeft een belangrijke plaats binnen de leerlingenzorg bij ons op school. Een 
vast deel van de formatie wordt hiervoor ingezet. Een overzicht van de taken van de IB-er vindt u 
in bijlage 1. De taken richten zich vooral op de coördinatie en afstemming van de verschillende 
aandachtsgebieden; het ondersteunen van leerkrachten, het verbeteren van het handelen van 
groepsleerkrachten en het treffen van zorg verbredende maatregelen in de schoolorganisatie 

De begeleiding vindt plaats op vier niveaus: 
 

Op groepsniveau: het ondersteunen/coachen van de leerkracht bij het handelen binnen de groep. 
Op leerlingenniveau: het inzoomen op de onderwijsbehoefte van de individuele leerling aan de 
hand van de onder andere toets- en observatiegegevens. 
Op schoolniveau: het bewaken van de leerlingenzorg en het begeleiden en adviseren van 
leerkrachten. 
Op bovenschoolsniveau: het aangaan en onderhouden van contacten met ketenpartners. 
 
Voor verdere informatie verwijs ik u naar het Zorgplan op de website. 

https://www.sportikc-hetstartblok.nl/onderwijs/leerlingenzorg/zorgplan/
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Gediplomeerde specialisten op school 

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school: 
 
 

Specialist Aantal dagdelen 
  

Intern begeleider 9 
    

Onderwijsassistent 21   
Rekenspecialist 9   
Taalspecialist 7   
Fysiotherapeut 5   
Onderwijsondersteuners 12  

 

 

 

3.2 Veiligheid 

 
Anti-pestprogramma 
 
Wij werken als Kanjerschool met de Kanjertraining. De Kanjertraining op onze school bestaat 
uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de leerkracht in de klas geeft. De 
Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren 
(curatief). Daarnaast organiseren wij jaarlijks aan het begin van het jaar 'de 
Vriendschapsweek' waarin we met leerlingen, ouders en leerkrachten stil staan bij de 
omgangsregels waarmee wij een fijne en positieve sfeer voor iedereen willen behalen. We 
spelen daar waar nodig ook Taakspel op Sport IKC Het Startblok. Het doel van Taakspel is het 
taakgerichte gedrag van leerlingen positief te beïnvloeden. Taakspel werkt met positieve 
regels en de nadruk wordt gelegd op wat de leerlingen goed doen. De leerlingen leren meer 
rekening te houden met elkaar en op een prettige manier met elkaar om te gaan. Ook leidt de 
positieve benadering, de betrokkenheid van leerlingen op elkaar en het vieren van de 
successen met beloningen tot een verbetering van de sfeer in de groep. 

 

Sociale en fysieke veiligheid 
 
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst 
af via WMK. 
 
De KanVas vragenlijsten (Kanjertraining) en de Sociale Veiligheidsmonitor (WMK) worden 
ingevuld door groep 5-8. 
 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon 
 

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Van de Weerthof. U kunt de anti-
pestcoördinator bereiken via m.vandeweerthof@sportikc-hetstartblok.nl. 

 

De vertrouwenspersoon op onze school is dhr. Roelofsen. U kunt de vertrouwenspersoon 
bereiken via t.roelofsen@sportikc-hetstartblok.nl. 

mailto:m.vandeweerthof@sportikc-hetstartblok.nl
mailto:t.roelofsen@sportikc-hetstartblok.nl
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4 Ouders en school 
 

4.1 Hoe ouders worden betrokken 
 

We vinden het belangrijk om open met elkaar te communiceren. Dit houdt in dat wij elkaar 
serieus nemen in een veilige omgeving, met vertrouwen en wederzijds respect, zodat we tot een 
educatief partnerschap met ouder(s) en verzorger(s) komen. Door open te staan voor de ander, 
ontstaat een dialoog. Zit u ergens mee? Kom dan gerust naar binnen en bespreek het met 
degene die het aangaat. Kortom: ‘Breng het naar de plek’. 
 
Onze school heeft het Keurmerk Ouderbetrokkenheid 3.0 

 

Communicatie met ouders 
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren: 

 

Drie keer per jaar vindt er een gesprek plaats tussen kind-ouder-leerkracht. In dit gesprek staat 
de ontwikkeling van het kind centraal evenals de vraag wat ouders en leerkracht kunnen doen 
om het kind hierbij te ondersteunen. In september is er een kennismakingsgesprek, in maart een 
voortgangsgesprek en in juni worden tijdens het eindgesprek de resultaten van toetsen 
besproken. 
Ouder(s) krijgen via Parro een uitnodiging voor deze gesprekken. 
 
Voorafgaand aan het kennismakingsgesprek krijgen ouders een vragenlijst die zij thuis invullen. 
Deze vragenlijst wordt besproken tijdens het gesprek.Voorafgaand aan het gesprek in maart en 
juni is er een rapportage. Ouders en kinderen bespreken deze vooraf met elkaar en denken 
samen na over wat zij vooral in het gesprek met de leerkracht aan de orde willen stellen.  
 
Er is altijd mogelijkheid om met elkaar nader in gesprek te gaan als de situatie hierom vraagt. Het 
initiatief hiervoor kan bij het kind, de ouder(s) en/ of de leerkracht liggen. Ouders worden 
geïnformeerd via een maandelijkse nieuwsbrief over algemene zaken van de school en via de 
Parro app over groepsspecifieke zaken. 

 

Klachtenregeling 

Klachtenregeling Innerwaard 
 

Het bestuur van Innerwaard vindt dat de communicatielijn zo kort en helder mogelijk moet zijn als er 

reden tot klagen is. De klachtenprocedure is een wettelijk instrument dat alleen wordt ingezet als de 

normale communicatieprocedure tekort schiet. 

Heeft u een probleem of een klacht? Neemt u dan contact op met de groepsleerkracht. 
 

Komt u er samen niet uit, dan kunt u terecht bij de directie of bij de contactvertrouwenspersoon. Iedere 

school van Innerwaard heeft een contactvertrouwenspersoon. Op onze school is dat Ton Roelofsen.  

U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via t.roelofsen@sportikc-hetstartblok.nl . 

 
 

 

mailto:t.roelofsen@sportikc-hetstartblok.nl
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Innerwaard heeft een vertrouwenspersoon in dienst. De contactvertrouwenspersoon kan u met 
deze vertrouwenspersoon in contact brengen. De vertrouwenspersoon gaat na of, door 
bemiddeling, een oplossing kan worden bereikt en beoordeelt of de gebeurtenis aanleiding geeft 
tot het indienen van een klacht. De vertrouwenspersoon begeleidt u desgewenst bij de verdere 
procedure en kan helpen bij het doen van aangifte bij politie of justitie. Onze stichting is 
aangesloten bij de klachtencommissie. 
Samenwerkingsverband De Liemers. U kunt contact opnemen met de klachtencommissie via 
Bureau Onderwijszorg, tel. 0316-341618.De klachtenregeling vindt u op de website 
www.swvdeliemers-po.nl  menu: Beleid. 
 
 

Ouderinspraak 

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

 
• Ouderraad (OR) 

• Medezeggenschapsraad (MR) 
 

Op Sport IKC Het Startblok werken ouders en leerkrachten voortdurend samen om het leren en 
een gezonde ontwikkeling van leerlingen voldoende te ondersteunen, zowel thuis als op school. 
U kunt als ouder participeren door mee te denken en mee te helpen. Zo kunt u zich aansluiten bij 
de MR, OR of verschillende commissies. 

 

In de MR kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR 
heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. De 
MR kan ieder onderwerp betreffende het beleid van de school ter sprake brengen. U kunt de MR 
bereiken via mr@sportikc-hetstartblok.nl . 
 
Als lid van de OR kunt u meedenken over en helpen bij het organiseren van verschillende 
activiteiten binnen ons IKC. Zo helpt de OR mee met het organiseren van o.a. het 
Sinterklaasfeest, Kerstviering, Paasviering, Sportdag, Schoolreisje, etc.  
U kunt de OR bereiken via or@sportikc-hetstartblok.nl . 
 

En er zijn verschillende commissies waarbij ouders kunnen helpen: bibliotheek, halversiering, 
raamversiering, Goede doelen, luizencontrole, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, 
Koningsspelen en sportdag. 
 

 

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage 

 
Wat is de vrijwillige ouderbijdrage? 
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage 
vrijwillig is en dat de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De 
bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om. 
 

Meerdere keren per jaar verzorgt de ouderraad verschillende activiteiten op school. Hierbij is 
financiële ondersteuning nodig. De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt dit jaar € 16,- per kind. 
(Gerekend € 1,60 per maand over 10 maanden). Indien uw kind gedurende het schooljaar 
instroomt betaalt u naar rato. Hiervoor ontvangt u een betaalverzoek via Parro. U kunt de 
ouderbijdrage vervolgens via  iDEAL betalen.   
 

http://www.swvdeliemers-po.nl/
mailto:mr@sportikc-hetstartblok.nl
mailto:or@sportikc-hetstartblok.nl
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Let wel: als u als ouders beide gekoppeld bent aan Parro, krijgt u ook allebei dit bericht. U betaalt 
natuurlijk maar eenmaal per kind.  
 
Indien u liever contant wenst te betalen, dan kan dat. U kunt dit aangeven bij Monique Kampman, 
de directeur of bij de administratie via info@sportikc-hetstartblok.nl . Zij stemmen dit dan verder 
met u af.  
 
Als uw financiële situatie het niet toestaat om de ouderbijdrage zelf te betalen kunt u een beroep 
doen op Stichting Leergeld. Neem in dit geval contact op met Monique Kampman, de directeur. 
Voor het schoolkamp en het schoolreisje wordt ieder jaar een aparte bijdrage gevraagd. 
 

 

 

 

 

4.3 Schoolverzekering 

 
Elk schoolbestuur is verplicht een aansprakelijkheidsverzekering te hebben voor de scholen waar 
zij verantwoordelijk voor zijn. Die aansprakelijkheidsverzekering wordt aangesproken als de 
school “wettelijk aansprakelijk”is gebleken. Wij zijn verzekerd via Raedsheren. 
 

4.4 Verlof aanvragen en ziek melden  

 
Over schoolverzuim 
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms 
kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd 
schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid  (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe 
en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim: 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/geoorloofd-schoolverzuim-en-spijbelen 
  

 

http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/geoorloofd-schoolverzuim-en-spijbelen
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Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim 
 

• bij ziekte moet de leerkracht dit op tijd horen; 

• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de 

directeur van tevoren informeren; 

• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 
geven; 

• bezoek aan de huisarts, tandarts, specialist geeft u op tijd door aan de leerkracht. Maar 
plan dit zoveel mogelijk buiten schooltijd. 

 

Ongeoorloofd schoolverzuim 
Te laat op school geldt als ongeoorloofd schoolverzuim. Komt dit regelmatig voor dan wordt dat 
gemeld bij de leerplichtambtenaar. 
 

 
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de 
schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties 
 
Verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties is niet mogelijk, tenzij: 

 

De ouder(s)/verzorger(s) een beroep uitoefenen waardoor het echt onmogelijk is om een 
gezinsvakantie te vieren in één van de schoolvakanties. 
 
Ouder(s)/verzorger(s) hebben in dat geval het recht om eenmaal per jaar een gezinsvakantie te 
vieren gedurende 10 schooldagen. 

Voorwaarden: 

• Verlof mag eenmaal per schooljaar worden verleend; 

• Verlof mag niet langer duren dan 10 schooldagen; 

• Verlof mag niet plaatsvinden in de eerste 2 weken van het nieuwe schooljaar. 

Wie beslist? 
 

De directeur van de school beslist over een verzoek om vakantieverlof voor ten hoogste 10 
schooldagen. 

Verlof bij gewichtige omstandigheden 
 

Gewichtige omstandigheden zijn situaties die buiten de wil van de ouder(s)/verzorger(s) en/of de 
leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden, zoals ziekte en religieuze verplichtingen, kan 
verlof worden verleend. 

Geen verlof/ luxe verzuim (dit wordt doorgegeven aan de leerplicht ambtenaar): · 
 

• Familiebezoek in het buitenland;  

• Vakantie in een goedkope periode;  

• Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op 

vakantie te gaan; 

• Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte Verlof voor een kind, 
omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn. 
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Wel verlof (één dag): · 

 

• Verhuizen van het gezin;  

• Gezinsuitbreiding;  
• Het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten;  
• Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten;  

• Overlijden van bloed- of aanverwanten;  
• Viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum; 

• Vieren van 12½ , 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten. 
 

 
Ziekmelden van leerlingen 

 

Is uw kind ziek? Geeft u dit dan vóór 8.15 uur door via een Parrobericht aan de leerkracht of 
telefonisch op telefoonnummer 026-3114932. 
Zijn leerlingen zonder melding afwezig, dan neemt de leerkracht of de conciërge voor 9.00 uur 
contact met u op. 
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5 Ontwikkeling van  leerlingen 
 

5.1 Tussentijdse toetsen 

 
De tussenresultaten van de kernvakken taal- en rekenen voor kleuters, technisch lezen, 
begrijpend lezen, spelling en rekenen & wiskunde worden gemeten met toetsen van het CITO 
leerlingvolgsysteem. De resultaten van deze toetsen worden gelegd naast de resultaten van de 
methode gebonden toetsen. De leerkracht analyseert de gegevens en bespreekt deze met de 
intern begeleider. Na iedere toets ronde wordt de ondersteuningsbehoefte van de kinderen in 
kaart gebracht en verwerkt tot nieuwe doelen die in de groepsplannen en planning van de 
lessen zijn terug te vinden. 

 

5.2 Eindtoets 
 

Wat is de eindtoets? 
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De 
leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. 
Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het 
advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, 
leerlingen kunnen niet slagen of zakken. 

 
Sport IKC Het Startblok verantwoordt de eindopbrengsten van het onderwijs naar de 
onderwijsinspectie met de Cito Eindtoets. Deze zijn de afgelopen jaren voldoende gescoord 
t.o.v. de inspectie normen. De resultaten van de Cito Eindtoets van het schooljaar 2018-2019 
zijn inmiddels ook officieel bekend gemaakt. Sport IKC Het Startblok scoort een 
bovengemiddelde einduitslag van 540,1 en voldoet hiermee ruim aan de norm die bij ons 
percentage gewichtenleerlingen behoort.(7%) 

 
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren? 

 
 

Schoolscore 

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep 
 

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar 
vanwege het coronavirus geen eindtoets afgenomen in groep 8. 

535,9 

533,3 

537,3 

532,5 

540,1 
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5.3 Schooladviezen 
 
De uitstroom naar het vervolgonderwijs is in dit schooljaar 2019-2020: 

 
Praktijkonderwijs  1 leerling 

VMBO BB   5 leerlingen 

VMBO BB/KB  2 leerlingen 

VMBO KB   1 leerling 
VMBO KB/GT  4 leerlingen 

VMBO GT   3 leerlingen 

GT / HAVO   2 leerlingen 

HAVO   5 leerlingen 

HAVO/VWO   2 leerlingen 
 

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?  

 

Schooladvies Percentage leerlingen 
  

vmbo-b 14,3% 
  

vmbo-b / vmbo-k  5,7% 
   

vmbo-k 14,3% 
  

vmbo-k / vmbo-(g)t  2,9% 
   

vmbo-(g)t 22,9% 
  

vmbo-(g)t / havo  11,4% 
   

havo 20,0% 
  

vwo  8,6% 
    
 

5.4 Sociale ontwikkeling 

 
Visie op Sociale opbrengsten 

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten? 
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op 
een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn 
vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale 
competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het 
verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. 

 

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn: 
 

  

 

 

Veiligheid en geborgenheid Kinderen voelen zich gehoord 

Op weg naar goed burgerschap 
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Op Sport IKC Het Startblok willen we dat ieder kind met plezier naar school gaat. Kinderen 
moeten zich goed voelen zodat ze optimale prestaties kunnen leveren. We benaderen kinderen 
op een positieve manier en complimenteren ze voor het goede gedrag. Duidelijke 
gedragsverwachtingen zijn de basis. 
Daarnaast werken we met Kanjertraining, Taakspel en Rots en Watertraining om kinderen 
bewust te laten worden van hun eigen gedrag en hoe dit overkomt op anderen. Rots en Water 
draagt bij aan het creëren van een veilig leer- en leefklimaat, aan de ontwikkeling van 
zelfvertrouwen en weerbaarheid en doet pestgedrag verminderen. 

 

Werkwijze Sociale opbrengsten 
 

Wij werken als Kanjerschool met de Kanjertraining. De Kanjertraining op onze school bestaat uit 
een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de leerkracht in de klas geeft. De 
Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren 
(curatief). Daarnaast organiseren wij jaarlijks aan het begin van het jaar 'Vriendschapsweek' 
waarin we met leerlingen, ouders en leerkrachten stil staan bij de omgangsregels waarmee wij 
een fijne en positieve sfeer voor iedereen willen behalen. We spelen incidenteel ook Taakspel op 
Het Startblok. Het doel van Taakspel is het taakgerichte gedrag van leerlingen positief 
beïnvloeden. Taakspel werkt met positieve regels en de nadruk wordt gelegd op wat de 
leerlingen goed doen. De leerlingen leren meer rekening te houden met elkaar en leren op een 
prettige manier met elkaar om te gaan. Ook leidt de positieve benadering, de betrokkenheid van 
leerlingen op elkaar en het vieren van de successen met beloningen tot een verbetering van de 
sfeer in de groep. 
Middels de Kanjertraining proberen wij pestgedrag te voorkomen. Wanneer er toch pestgedrag 
wordt gesignaleerd, zal het anti-pestprotocol worden uitgevoerd. Hierin is vastgelegd hoe wij 
omgaan met pestgedrag. 
 

 

5.5 Kwaliteitszorg 
 

Wat is kwaliteitszorg? 
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt 
hen om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg 
gaat over de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt. 

 

Wij werken sinds het schooljaar 2019-2020 volgens de methodiek van Stichting LeerKRACHT, 
waarbij leerkrachten tijdens zogenaamde korte bordsessies en lange werksessies werken aan 
verbeterdoelen met concrete acties.Wij werken op deze manier om "elke dag nog een beetje 
beter te worden". 

 

Sport IKC Het Startblok werkt daarnaast ook met een gesprekscyclus. Per periode vinden er 
structurele groepsbezoeken plaats met feedback- en reflectiegesprekken om op deze manier 
leerkrachten te coachen en te begeleiden. De leerkrachten bezoeken ook elkaar om van en met 
elkaar te leren. Er worden binnen de parallelgroepen gezamenlijk lessen voorbereid en 
geëvalueerd. 

https://www.sportikc-hetstartblok.nl/onderwijs/veilig-schoolklimaat/anti-pestprotocol/


 

6 Schooltijden en opvang 
 

6.1 Schooltijden 

 
Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op 
school, één of meerdere middagen per week vrij). 

Ochtend Middag 
 
 

 Voorschoolse opvang Schooltijd vanaf  Schooltijd tot Naschoolse opvang 

Maandag 07:00 - 08:30 08:30    14:45 14:45 - 18:30 
      

Dinsdag 07:00 - 08:30 08:30   14:45 14:45 - 18:30 
      

Woensdag 07:00 - 08:30 08:30   12:15 12:15 - 18:30 
      

Donderdag 07:00 - 08:30 08:30    14:45 14:45 - 18:30 
      

Vrijdag 07:00 - 08:30 08:30 - 12:00  12:00 - 14:45 14:45 - 18:30 

 
 

Opvang 

Schooltijd 

 

Vrijdag: De groepen 1-4 zijn vrijdagmiddag vrij. 
 

Bewegingsonderwijs 
 

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week 

Gymnastiek Groep 3-8 Dinsdag 

Buitengym Groep 3-8 Donderdag 

 
6.2 Opvang 

 
Voorschoolse opvang 
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Zonnekinderen, in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden. 
 
Naschoolse opvang 
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Zonnekinderen, in het schoolgebouw. 
Hier zijn kosten aan verbonden. 

 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties 
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties in samenwerking met Zonnekinderen, in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden. 
 
 
 

http://www.zonnekinderen.nl/
http://www.zonnekinderen.nl/
http://www.zonnekinderen.nl/


 

6.3 Vakantierooster 

 
Vakantie Van Tot en met 
   

Herfstvakantie 17 oktober 2020 25 oktober 2020 
   

Kerstvakantie 19 december 2020 03 januari 2021 
   

Voorjaarsvakantie 13 februari 2021 21 februari 2021 
   

Meivakantie 24 april 2021 09 mei 2021 
   

Zomervakantie 24 juli 2021 05 september 2021 
   

 

6.4 Studiedagen 
 
Studiedag donderdag  17 september 2020 
Studiedag vrijdag  18 september 2020 
Studiedag woensdag 11 novenber 2020 
Studiedag vrijdag  18 december 2020 
Studiedag woensdag 03 maart 2021 
Studiedag vrijdag  18 juni 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


