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Op Christelijk Kindcentrum De Ark in Oldemarkt gaan we samen met de 
kinderen op ontdekkingstocht om een goede basis te leggen voor de rest 
van het leven. Wij willen dat ieder kind positief terugkijkt op een fi jne en 
zinvolle tijd. Ons motto is ‘Samen op reis.’  
Samen leven, ontdekken, leren en werken zijn de uitgangspunten van 
onze opvang en onderwijs. Dit doen we in één doorgaande lijn van 0 tot 
12 jaar. Opvang en onderwijs vloeien dus in elkaar over.   

Welkom...

SAMEN LEVEN 
De Ark is een christelijk kindcentrum en daarom is de bijbel leidend voor ons handelen en dat is 

zichtbaar in:

- Het vertellen van verhalen uit de bijbel, het zingen van christelijke liedjes en 

 het bidden met de kinderen.

- Het waarderen van de eigenheid van ieder kind met unieke talenten.

- Het je verantwoordelijk voelen voor je medemens, de natuur en de samenleving.

- Het bespreekbaar maken van onderwerpen vanuit het geloof in God.

- Het vieren van de christelijke feesten. Wij leven met de kinderen toe naar het

  kerst- en paasfeest.

We zien ons kindcentrum als de maatschappij in het klein waarin kinderen kunnen oefenen en 

kunnen groeien in verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en anderen in een veilige omgeving. 

Voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden gebruiken we de principes van de Kanjertraining:

- We vertrouwen elkaar 

- Niemand speelt de baas 

- Niemand doet zielig 

- We helpen elkaar 

- Niemand lacht uit

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen, teamleden, ouders en ondersteunende instanties 

zich verbonden voelen met elkaar. We werken samen, we zijn open, geïnteresseerd en in 

verbinding met elkaar en de maatschappij. We doen het samen omdat we erin geloven dat we 

samen betere resultaten bereiken. Zo wordt optimaal ingezet op het welbevinden van ieder kind.

SAMEN ONTDEKKEN 
Het is prachtig om te zien hoe (jonge) kinderen de wereld ontdekken. Wij willen dat de verwondering 

waarmee kinderen hun ontdekkingstocht starten op ons kindcentrum blijft en moedigen daarom 

nieuwsgierigheid aan! 

Kinderen verwonderen zich van nature en dat willen we ze niet afl eren. Daarom werken we met de 

methode ‘Da Vinci’. Binnen Da Vinci wordt gewerkt volgens een vaste opbouw waarin het verwonderen 

centraal staat. We stellen verwonderingsvragen en roepen verwondering op. Bij de kleuters en de 

middenbouw helpen we kinderen met ‘Krachtige Kwesties’ (vragen die leiden tot een uitvinding) en het 

‘Verhalend Ontwerp’ dat aansluit op de thema’s. 

Bijvoorbeeld: hoe moet een kikker zich aanpassen om op Siberië te kunnen overleven? 

Er wordt niet alleen gewerkt aan wereldverkenning (geschiedenis, aardrijkskunde, biologie), maar ook 

neemt kunst en muziek een belangrijke plaats in, koppelen we begrijpend lezen aan de teksten, evenals 

taal, en wordt er gefi losofeerd. Een ander belangrijke item binnen ons kindcentrum is aandacht voor 

computational thinking. Computational thinking is kritisch denken én de kracht van computers combineren. 

Door kinderen zelf hun vragen te laten stellen, is er een grote betrokkenheid, waardoor zij graag 

nieuwe dingen willen leren. We moedigen kinderen aan om uitdagingen aan te gaan en hindernissen te 

overwinnen om zo telkens nieuwe dingen te leren. 

SAMEN LEREN
Jonge kinderen leren vanuit spel en beweging. We bieden de kinderen een rijke leeromgeving waar van 

alles te ontdekken valt. Voor zowel pedagogisch medewerkers als leerkrachten liggen hier doelen onder, 

afgestemd op het ontwikkelingsniveau van ieder kind. Zij stimuleren de kinderen en bieden leersituaties 

aan waarin zij telkens een stapje verder komen. 

Om de kinderen zo goed mogelijk op hun eigen niveau te kunnen laten werken, hebben we gekozen voor 

werken in units: kinderopvang, onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Binnen deze units sluiten zij 

aan bij de instructies en oefenactiviteiten die zij op dat moment nodig hebben. Dit is niet afhankelijk van 

leeftijd, maar van ontwikkelingsniveau. 

Naast het werken in de units zijn er ook voorzieningen voor kinderen die meer praktisch leren, de 

Praktijkklas, en voor kinderen die niet voldoende hebben aan de uitdaging binnen de groepen is er 

wekelijks de Plusklas. De Plusklas en de Praktijkklas worden georganiseerd in samenwerking met de 

buurscholen, KC Immanuël en de Eben-Haëzerschool welke ook bij Accrete zijn aangesloten.

SAMEN WERKEN 
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen leren omgaan met verantwoordelijkheden en eigenaar zijn 

van hun eigen leerproces. Het vertrouwen in het eigen leervermogen van ieder kind is ons 

uitgangspunt. Zij worden meegenomen in de doelen waar zij op dat moment mee bezig 

zijn en mogen hierin steeds meer hun eigen keuzes maken. Het gaat hierbij behalve 

over de doelen ook over de manier waarop kinderen die doelen willen gaan bereiken, 

vanuit hun eigenheid. 

We stimuleren kinderen om samen te werken met anderen, zodat zij 

van en met elkaar kunnen leren. Hierin leren zij een eigen rol op zich te 

nemen en verantwoordelijk te zijn voor het gezamenlijk proces en 

product. Ook hierin willen wij de eigenheid van elk kind respecteren: 

kinderen mogen keuzes maken met wie zij willen werken en ook om 

alleen aan dingen te werken. 
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andige adressen

Kindcentrum De Ark

Burgemeester Kuiperslaan 17

8375 BJ Oldemarkt

Telefoon school:   0561 - 45 18 60

Telefoon kinderopvang: 06 - 50 62 67 67

E-mail:   kindcentrumark@accrete.nl

Website:   deark.accrete.nl

Facebook:  Kindcentrum de Ark

Instagram  kindcentrumark

Handige adressen

Directeur  

Maaike Gruppen       

maaikegruppen@accrete.nl

Tel. 06 – 50459025 (dit is een privénummer. Alleen gebruiken voor noodgevallen buiten schooltijden)

Medewerkers basisonderwijs:

Coriene ten Napel     corienetennapel@accrete.nl

Alice Veenstra   aliceveenstra@accrete.nl

Janine Damhuis          janinedamhuis@accrete.nl

Jolanda Klaverdijk   jolandaklaverdijk@accrete.nl

Carl Visser   carlvisser@accrete.nl

Dorien Kuit   dorienkuit@accrete.nl

Alieke Paulusma   aliekepaulusma@accrete.nl

Inez Weijs – Dieleman  inezdieleman@accrete.nl 

Medewerkers kinderopvang:

Evelien van Dijk (locatiemanager) evelienvandijk@accrete.nl

Diny Blankvoort

Janine Reerink

Mirela de Valentic

Wilma de Jonge

Wendy van de Wal

Ellen van Setten

Centraal mailadres: kinderopvangark@accrete.nl

Intern begeleider (I.B.’er)

Bertine Paulus bpaulus@accrete.nl

Conciërge 

Fred Even fredeven@accrete.nl

Medezeggenschapsraad (MR)

Coriene Huisman - ten Napel (leerkracht)

Margo Boerman (ouder) 

Annemieke Muller (ouder) 

Oudercommissie (OC) 

Arnold Schade (Voorzitter)

Marijke Heijser  

Gina Hop

Anneke Brandsma

Margriet Raggers

Silvana Sloot

Schoolcommissie (SC)

Patrick Dekker

Ronald van der Wal 

Willeke Timmerman

Marianne Ziel

Danienke Hageman

Laura Vaartjes

Edwin Timmerman

Regien Mendel

Remco Pagie

Tamara Bredewoud

Janine Damhuis (vertegenwoordiging personeel)

Externe vertrouwenspersoon

Centraal Nederland

Drs. J. (Jeanet) Crielaard.

Tel: 06 33141356

Mailadres: jcrielaard@centraalnederland.nl

Rekeningnummers

Ouderrekening:       NL13 RABO 0131 7614 20 

(ouderbijdrage, schoolreis kamp)

Schoolrekening:          NL49 RABO 0361 2781 95 

Bestuurskantoor Accrete 

Voorzitter college van bestuur: 

Jan Spanjer

Kanaalweg 4

8356 VS Blokzijl

Tel: 038-38654 79 www.accrete.nl
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Schooltijden
Kinderopvang

Even voorstellen
Kinderopvang en 
onderwijs onder één dak

Kinder-, peuter- en buitenschoolse opvang
We bieden professionele kinder- en peuteropvang en BSO voor kinderen van 0 tot 12 jaar 

onder hetzelfde dak als de basisschool. Binnen de kinderopvang gelden dezelfde waarden als 

in de school. Hierbij wordt gezorgd voor een sfeer van veiligheid, vertrouwen en ontspanning. 

Ouders en kinderen ervaren gemak en rust omdat de voorzieningen en de opening- en 

sluitingstijden op elkaar aansluiten. Een vrijblijvende berekening kan gemaakt worden op 

www.accrete.nl. Wij onderscheiden ons door ruime, fl exibele openingstijden van 6.30 uur tot 

19.30 uur. Alle kinderen zijn welkom bij de opvang, dus ook kinderen die (later) niet kiezen 

voor basisonderwijs op Kindcentrum De Ark.

Eén van de voordelen van opvang en onderwijs geïntegreerd is dat we als collega’s één 

team vormen. Bijzonderheden van kinderen worden aan elkaar doorgegeven. Bijvoorbeeld 

als er op school iets is gebeurt en het kind gaat ’s middags naar de BSO, dan wordt dat 

doorgegeven aan de pedagogisch medewerker die op de groep staat.
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Schooltijden
Continurooster 
Alle leerlingen gaan op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.15 uur naar school. Om 8.25 uur 

gaat de eerste bel, hierop gaan alle kinderen naar binnen. Bij de tweede bel om 8.30 uur zijn 

alle kinderen in de klas en starten de lessen. 

Maandag 08.30-14.15

Dinsdag  08.30-14.15

Woensdag 08.30-14.15

Donderdag 08.30-14.15

Vrijdag  08.30-14.15

Vakantierooster
Herfstvakantie

17 t/m 21 oktober

Vrijdagmiddag voor de kerstvakantie

23 dec vanaf 12.00 uur

Kerstvakantie   

26 dec t/m 6 jan

Voorjaarsvakantie 

27 feb t/m 3 mrt

Goede Vrijdag + Tweede Paasdag

7 t/m 10 apr

extra meivakantie (inclusief Koningsdag)

24 t/m 28 april

meivakantie (incl Bevrijdingsdag)

1 t/m 5 mei

Hemelvaartsdag + vrije dag  

18 en 19 mei

Pinksteren    

29 mei

Vrijdagmiddag voor zomervakantie

21 jul vanaf 12.00 uur

Zomervakantie    

24 juli t/m 1 sept

Koningsdag (27 april) valt op 

woensdag in de (extra) meivakantie.
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Communicatie
Contact met de leerkracht 
Voor schoolse aangelegenheden wordt voor of na schooltijd een afspraak gemaakt met de 

leerkracht. Gedurende het schooljaar is er drie keer de gelegenheid om de leerkracht te 

spreken tijdens de 10-minuten-gesprekken.

Nieuwsbrief
Eens per kwartaal komt er een nieuwsbrief uit vanuit ons hele Kindcentrum. Hierin vindt 

u een agenda van de komende periode. Informatie wat er leeft in het Kindcentrum qua 

thema’s, activiteiten en bijzonderheden in het lesaanbod. 

OuderApp Konnect (kinderopvang)
Met de Konnect OuderApp bieden we ouders meer inzicht in wat uw kind beleeft tijdens 

een dag opvang. De OuderApp draagt bij aan betere oudercommunicatie tussen ouder en 

medewerker in een veilige omgeving. Door de tijdlijn ziet u in één opslag de foto’s en het 

verslag van de dag. In het Postvak leest u de berichten van de groep en kunt u zelf ook een 

bericht versturen. Daarnaast heeft u inzicht in de agenda en kunt u de nieuwsberichten en 

nieuwsbrieven lezen.

Parro 
Dit is een snelle en veilige communicatieapp. Met Parro communiceert en organiseert de 

leerkracht moeiteloos en veilig met u als (individuele) ouder.

Open lesdag
Ook dit jaar houden we open lesdagen. Ouders/verzorgers mogen onder schooltijd bij hun 

kinderen in de klas kijken, om te zien en ervaren hoe er tegenwoordig wordt gewerkt en 

geleerd door de leerlingen.

Social media
We communiceren ook via Facebook en Instagram, ons ‘volgen’ kan via de website.

Parnassys 
Op school werken we met het leerlingvolgsysteem Parnassys. Dit is een digitaal administratiesysteem 

waarin alle gegevens van de kinderen staan. Ouders kunnen via het ouderportaal meekijken naar de 

vorderingen van de kinderen.

Klachtenregeling onderwijs
Accrete is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie PO van Verus. Op de website van de 

geschillencommissie staan de contactgegevens en de procedure klachtencommissie. 

www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl.

Klachtenregeling kinderopvang
Als Kindcentrum doen wij er alles aan om dagelijks goede kwaliteit kinderopvang te bieden. Toch kan 

er een keer iets misgaan. Wij vinden het belangrijk dat u bij ons terecht kunt als u ontevreden bent. 

Daarom hebben wij deze interne klachtenregeling opgesteld. In de klachtenregeling beschrijven we onze 

werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. De regeling voldoet aan de eisen 

uit de Wet kinderopvang, artikelen 1.57b en 1.57c

www.degeschillencommissie.nl
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Vieringen en feesten
Kerst en Pasen
Deze feesten worden uiteraard gevierd. Gezamenlijk vieren staat bij ons op school centraal. 

Op het kinderdagverblijf wordt er ook in verschillende vormen aandacht aan geschonken.

Sinterklaas
Elk jaar komt de Sint bij ons. Het is telkens weer een verrassing op welke manier hij 

arriveert. In de Kinderopvang en onderbouw brengt hij een speciaal bezoek. De kinderen van 

de midden-/bovenbouw maken een surprise en een gedicht voor elkaar.

Verjaardagen kinderen en personeel
Wanneer een kind jarig is mag hij of zij trakteren in de groep. De verjaardagen van de 

leerkrachten en pedagogisch medewerkers worden op een speciale meesters- en juffendag 

gevierd.  

Ouderbetrokkenheid
en medezeggenschap

Medezeggenschapsraad (mr) 
Leden van de MR geven advies en instemming op wettelijk vastgestelde terreinen. De MR 

bestaat uit 6 leden: 3 uit de oudergeleding en 3 uit de personeelsgeleding. In de praktijk 

komt het er op neer dat ze adviseren over beleid op schoolniveau.   

Oudercommissie (oc)
De oudercommissie heeft een statutaire rol op lokaal niveau en inzake de Wet Kinderopvang. 

In de praktijk betekent dit dat ze de directeur adviseert over onderwerpen op het gebied 

van identiteit, onderwijs, de organisatie, aanname van leerlingen en het personeelsbeleid. 

Personen kunnen tot leden van de oudercommissie worden benoemd wanneer die schriftelijk 

hebben verklaard met de grondslag en doelstelling van de stichting in te stemmen. Er geldt, 

dat tenminste de helft plus een van de leden van de oudercommissie dient te bestaan uit 

personen die schriftelijk hebben verklaard met de grondslag en doelstelling van de stichting 

in te stemmen, terwijl de overige leden van de betreffende oudercommissie personen zijn, 

die de grondslag en de doelstelling van de stichting respecteren. De oudercommissie bestaat 

voor minimaal de helft uit ouders/verzorgers van een of meer kinderen die de desbetreffende 

school of het desbetreffende Kindcentrum bezoeken.  
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Financiële zaken

Integrale medezeggenschap
De missie van Accrete zoals geformuleerd in onze strategische visie 2019-2023 is dat wij als 

één team één taak hebben tijdens onze expeditie: kinderen van 0 tot 13 jaar inspireren en 

begeleiden bij hun vorming en ontwikkeling. 

Vanuit deze gedachte vinden wij het belangrijk en noodzakelijk dat er  integrale 

medezeggenschap ontstaat. 

Per 1 juli 2022 zal de Centrale Accrete Raad (CAR) van start gaan waarin de volgende 

geledingen zijn geïntegreerd:

• Gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR)

• Gemeenschappelijke oudercommissie (GOC)

• Ondernemingsraad Kinderopvang (OR)

Een logische stap is om ook binnen het kindcentrum toe te werken naar integrale 

medezeggenschap, waarbij de MR en OC samen met enkele medewerkers kinderopvang de 

KC raad gaan vormen. 

Het voornemen is om dit in de 2e helft van 2022 te realiseren. Tot dat moment blijven de 

MR en OC op de nu bekende wijze bestaan.

Schoolcommissie (sc) 
De SC bestaat uit ouders die een directe schakel tussen ouders en het team vormen. Ze 

helpen bij het organiseren van activiteiten binnen en buiten de school, zoals ouderavonden, 

feesten, acties, wandelvierdaagse. 

Luizen pluizen
Na elke vakantie van een week of meer, worden alle hoofden door het ‘luizenteam’ 

gecontroleerd op luizen en neten bij een kind. Als er iets gevonden wordt bij een kind dan 

worden ouders daarvan op de hoogte gesteld.

Financiële zaken
Ouderbijdrage
De school hanteert een vrijwillige ouderbijdrage van € 22,- per leerling per jaar. Voor 

kinderen die na 1 januari naar school gaan is dit tot de zomervakantie € 11,-. Deze bijdrage 

wordt gebruikt voor buitenschoolse activiteiten zoals Sinterklaas, Kerstfeest, feestavond, 

spelletjes-morgen enz. 

Schoolreis/ schoolkamp 
De kosten voor een schoolreis (groep 1 t/m 6) of het schoolkamp van groep 7 en 8, evenals 

deelname via de school aan andere activiteiten worden door de ouders/ verzorgers betaald.
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Meer weten? 
Kijk op 

onze site!
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September 2022

Startgesprekken 
gr 4 en gr 7

Startdienst

Startgesprekken 
gr 4 en gr 7

Startgesprekken 
gr 4 en gr 7

Informatieavond

Schoolreisje gr 1-6

Uitje kinderdagverblijf/
peuteropvang

Kamp gr 7/8

Startgesprekken 
gr 4 en gr 7

Kamp gr 7/8

Eerste schooldag

Startgesprekken 
gr 4 en gr 7

Studiedag onderwijs. Alle 
schoolgaande kinderen vrij

 Kamp gr 7/8

1

vrijdag zaterdag zondag

September 2022
Wist je dat uit onderzoek is gebleken dat er een relatie is tussen 
motorische ontwikkeling en executief functioneren? Bij 3 tot 5 jarige 
kinderen is dat al te zien. Accrete werkt daarom met vroegsignalering.

De eerste 1.000 dagen Wistjedat?

30
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Oktober 2022

Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie

Wintertijd

Meesters- en juffendag 
(hele kindcentrum)

Herfstvakantie

Studiedag onderwijs. Alle 
schoolgaande kinderen vrij

Herfstvakantie

Dierendag

HerfstvakantieHerfstvakantie
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November 2022

Studiedag onderwijs. Alle 
schoolgaande kinderen vrij

321

vrijdag zaterdag zondag

November 2022
Wist je dat muziek de breinontwikkeling stimuleert? Daarom is ‘muziek’ 
één van de thema’s die Accrete heeft gekozen om de NPO-middelen aan 
te besteden. 

Spelenderwijs ontwikkelen Wistjedat?

30
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vrijdag zaterdag zondag

Wist je dat uit onderzoek blijkt dat veel bovenbouwleerlingen denken 
dat nieuwsgierig zijn niet belangrijk is? Wat was jouw meest recente 
nieuwsgierige vraag?

Ontdek het onbekende Wistjedat?
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December 2022

School eindigt om 
12.00 uur 

Kerstvakantie Kerstvakantie

1e Kerstdag

Kerstvakantie Kerstvakantie

Oudjaarsdag

Kerstviering 
(gehele kindcentrum)

KerstvakantieKerstvakantieKerstvakantie

Sinterklaasviering

Kerstvakantie

2e Kerstdag

1

28 29 30 31
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Januari 2023

Kerstvakantie

Drie koningen

Kerstvakantie

Kerstvakantie

KerstvakantieKerstvakantie KerstvakantieKerstvakantieKerstvakantie
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Februari 2023

Rapport mee

studiedag KC-breed.
Alle kinderen, opvang en 
onderwijs, zijn vrij

10-minuten-gesprekken 
(onderwijs en opvang)

10-minuten-gesprekken 
(onderwijs en opvang)

Valentijnsdag

10-minuten-gesprekken 
(onderwijs en opvang)

Voorjaarsvakantie

10-minuten-gesprekken 
(onderwijs en opvang)

Voorjaarsvakantie

1 3

vrijdag zaterdag zondag

Februari 2023
Wist je dat uit onderzoek blijkt dat effectieve feedback bijdraagt aan de 
leerontwikkeling? ‘Goed gedaan’ is niet goed genoeg. Effectieve feedback 
richt zich op taken, proces en zelfregulering.  

Persoonlijke leerroute Wistjedat?

28
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Maart 2023

Voorjaarsvakantie

Zomertijd

Voorjaarsvakantie VoorjaarsvakantieVoorjaarsvakantieVoorjaarsvakantie

29 30

21 3

vrijdag zaterdag zondag

Wist je dat er een huilbaby hulplijn bestaat? Je kunt een whatsapp bericht 
sturen naar 06-23927370 of op de website kijken: huilbabylijn.nl

Huilbaby hulplijn Wistjedat?
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7
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21

1

8

15

22

2

9

16

23

3

10

17

24

April 2023

Goede Vrijdag

Koningsspelen

Meivakantie Meivakantie

Eerste Paasdag

Meivakantie

Eindtoets groep 8

Meivakantie

Koningsdag

Schoonmaak-/klusavond

MeivakantieMeivakantie

Tweede Paasdag

Meivakantie

26 27 28 29

vrijdag zaterdag zondag

April 2023
Wist je dat een baby de stem van de moeder herkent en dat ze deze taal 
kunnen onderscheiden van andere talen op grond van het ritme?

Voorlezen Wistjedat?

30

Onderscheidingsvermogen baby
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vrijdag zaterdag zondag

Wist je dat door je baby tegen je buik te dragen jouw warmte en 
bewegingen helpen om darmkrampjes bij je kind te verminderen?

Darmkrampjes Wistjedat?
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21

1110

17

24

9

16

23

30

18

25

12

19

26

13

20

27

7

14

21

28

8

15

22

29

Mei 2023

Meivakantie

Bevrijdingsdag

Dag na Hemelvaart

Studiedag onderwijs. 
Alle schoolgaande 
kinderen vrij

Eerste Pinksterdag

Meivakantie

Hemelvaartsdag

Avond4daagse

Meivakantie

Dodenherdenking

Avond4daagse

Meivakantie

Avond4daagseAvond4daagse

Tweede Pinksterdag

31
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Meivakantie
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4
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5
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Juni 2023

Vaderdag

28 29

1 2 3

vrijdag zaterdag zondag

Wist je dat Accrete een babycoach & draagconsulent in dienst heeft die 
medewerkers scholing geeft in hoe een baby te dragen in een draagzak? 
Als ouder kun je deze babycoach ook om hulp vragen.

Draagconsulent & babycoach Wistjedat?

30
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Juli 2023

Rapport mee

10-minuten-gesprekken

School uit om 12.00 uur 

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 

10-minuten-gesprekken

Zomervakantie

10-minuten-gesprekken

Zomervakantie

10-minuten-gesprekken

Afscheid groep 8

Zomervakantie

10-minuten-gesprekken

Zomervakantie 

26 27

1

28 29 30

ZomervakantieZomervakantie  
(t/m 1 september)
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