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Persoonlijke route
We gaan uit van onze kernwaarden ‘liefdevolle relatie’, ‘ontwikkeling door 

ontdekken’, ‘zelfbewustzijn’ en ‘verbondenheid’. Daarnaast gaan we uit van ‘erkende 

ongelijkheid’. Dit betekent dat niet alle kinderen op hetzelfde moment hetzelfde leren, 

dat niet ieder kind hetzelfde onderwijsaanbod krijgt en dezelfde ontwikkeling doorloopt. Het 

betekent ook dat we kinderen niet met elkaar vergelijken. Ieder kind mag zijn wie hij is en krijgt 

de gelegenheid om zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier optimaal te ontplooien. Door de 

sterk toenemende kennis van de werking van onze hersenen wordt steeds duidelijker dat kinderen niet 

alleen leren achter een tafeltje door (digitale) methodes te volgen, maar juist door zelf te onderzoeken en 

te ontdekken. Het bevestigt het inzicht dat kinderen spelenderwijs leren door te doen en te ervaren en 

dat de manier waarop het gepersonaliseerde leren de afgelopen jaren is ingezet de juiste weg is. Het veel 

en consequent inzetten van muziek en beweging spelen daarbij een belangrijke rol omdat ze een positief 

effect hebben op de ontwikkeling van de hersenen. Het gevolg is een groter empathisch vermogen, een 

creatievere geest en een betere concentratie. 

Leerrijke omgeving
Om goed te kunnen leren hebben kinderen een krachtige leeromgeving nodig. Hierbij horen professionele 

medewerkers die de kinderen helpen, maar ook veel zelf laten ontdekken. Door het leren en werken in 

onze werelden kunnen kinderen naar hartenlust experimenteren, ontdekken en ontwerpen. Er is ruimte 

voor verschillende leerstijlen en leervormen. 

Gezonde Kanjerschool
We mogen ons een ‘Gezonde School’ noemen. We zijn trots op het behalen van het certifi caat ‘Sociale 

veiligheid en welbevinden’. We vinden ‘rust, reinheid en regelmaat’ belangrijk. Binnen de gezonde school 

werken we structureel met de Kanjerprincipes:

- We vertrouwen elkaar

- We helpen elkaar

- Niemand speelt de baas

- Niemand lacht uit

- Niemand doet zielig

Groeiwereld
Groeien - We have the right to grow 

Al voor de geboorte start de ontdekkingsreis van ieder kind. In de eerste 1000 dagen van een kinderleven 

worden we gevormd tot wie we nu zijn. Samen met ouders bieden we deze kinderen een kansrijke 

start. 

“Een baby begint zijn ontdekkingsreis al snel: het ontdekt zijn handjes, onderzoekt ze en gaat 

zo steeds verder de buitenwereld in. Het ontwikkelt zichzelf spelenderwijs. Kinderen 

zijn geboren ontdekkingsreizigers. Wij pleiten voor opvang en onderwijs waar de 

natuurlijke onderzoeksdrang van het kind wordt gekoesterd, waar men durft in te 

zetten op een ontdekkingstocht waarvan het einde onzeker is. Opvang en Onderwijs 

waar het leren niet enkel ‘veilig’ is maar puur. Waar het leren niet in een lijn gaat 

van hier naar daar, maar waar leren meerdimensionaal kan zijn. Je weet niet 

precies wát ze leren, maar wel dát ze leren omdat ze intens betrokken zijn 

bij wat ze doen.” - quote onderwijs voor ontdekkingsreizigers. 

De start van jouw ontdekkingsreis! 
Wij geloven dat elk kind even waardevol is. Een uniek en geliefd 
kind van God. We bieden kinderopvang en basisonderwijs onder één 
dak, alle kinderen van 0-13 jaar zijn van harte welkom! Wat bieden 
we precies? Wij bieden kinderen van jongs af aan een leerrijke en 
uitdagende omgeving zodat ze, samen met anderen, ontdekkend 
kunnen leren op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. Door te 
leren en samenhang te zien, ontwikkelen ze een creatieve en fl exibele 
mindset die hen helpt snel in te spelen op vernieuwing en verandering 
en in het kunnen maken van de juiste keuzes.

Welkom...

Onze missie
We zijn één team en hebben tijdens onze reis één taak: kinderen van 0 tot 13 jaar inspireren 

en begeleiden bij hun vorming (groei) en ontwikkeling (bloei). Dat doen we vanuit een leerrijke 

en liefdevolle omgeving. Leven onze kinderen aan het eind van hun expeditie verantwoord 

en gelukkig in een complexe en snel veranderende wereld? Missie geslaagd!

Identiteit
Ons motto is “leren leren, leren leven”. Vanuit onze christelijke visie willen we op Kindcentrum 

Bernhard kinderen stimuleren om positief in het leven te staan, respect voor elkaar te 

hebben, oprecht naar elkaar te luisteren en zorg te dragen voor zichzelf, elkaar en onze 

mooie omgeving. We beginnen de dag door kinderen bij binnenkomst welkom te heten en 

een hand te geven als teken van ontmoeting: ”jij bent door ons gezien!” 

Leren leren, leren leven
Wij gaan voor opvang en onderwijs waarin kinderen ontdekken wie ze zijn. Zij leren 

zichzelf kennen en doen succeservaringen op zodat ze zich ontwikkelen tot zelfbewuste en 

verantwoordelijke kinderen die goed voorbereid zijn op hun toekomst. 
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Hoogbegaafd
Een meer- en hoogbegaafd kind heeft bijzondere eigenschappen als het gaat om denken, leren en het 

omgaan met de omgeving. Vaak gaat het goed met deze leerlingen binnen het regulier onderwijssysteem. 

De kinderen blinken uit en scoren geweldig. Deze kinderen kunnen echter ook vastlopen en moeite 

hebben met leren, de motivatie kwijt zijn of onder hun niveau presteren. Mocht het zo zijn dat onze 

hoogbegaafdheidsspecialist signaleert dat een kind ook in onze eigen plusgroep of fl exklas niet 

voldoende wordt uitgedaagd of niet goed functioneert dan kan dit kind worden doorverwezen naar de 

‘Kwadraatafdeling’. Deze nieuw opgezette afdeling helpt hoogbegaafde kinderen verder

Stagiaires
We zijn een ‘opleidingsschool’. Dit betekent dat we nauw samenwerken met Hogeschool Viaa en 

Landstede. Het biedt studenten de gelegenheid het vak van leerkracht, pedagogisch medewerker of 

onderwijsassistent te leren kennen. We leren van elkaar en het kindcentrum komt in aanraking met 

actuele ontwikkelingen.

Ontdekwereld
Ontdekken - Rights are found in ideas

De ontdekkingsreis gaat verder in de ontdekwereld. Deze bestaat uit een groeieiland, leeseiland, 

talenteiland, kunsteiland, een taal- en rekeneiland, kookeiland en een grote ontdekwereld. In alle 

ruimtes worden kinderen gestimuleerd om te ontdekken en te onderzoeken, maar ze krijgen ook uitleg 

over leerdoelen. Omdat we aansluiten bij de ontwikkeling van de kinderen spreken wij niet meer van 

jaargroepen, maar van stamgroepen. Zo kunnen kinderen ook op hun eigen niveau zich ontwikkelen. 

Zowel in de groeiwereld als in de ontdekwereld laten de medewerkers zich tijdens het activiteitenaanbod 

inspireren door de pedagogiek van Reggio Emilia. Kinderen zijn volgens Loris Malaguzzi, de grondlegger 

van de pedagogiek van Reggio Emilia, elkaars eerste pedagoog. Ze leren het meest van elkaar. De 

professionals refl ecteren voortdurend op hun rol als tweede pedagoog. Er wordt gekeken hoe de 

omgeving (de derde ‘pedagoog’) zo kan worden aangepast dat deze inspirerend is en kinderen uitdaagt 

tot veelzijdig onderzoek en leerervaringen. 

Ontwerpwereld
Ontwerpen - Freedom means we discuss

Hier onderzoeken we wat de nieuwsgierigheid van de oudere leerlingen wekt en zullen we de 

ontwerpwereld zo inrichten dat hun motivatie voor ontdekkend en ontwerpend leren optimaal geprikkeld 

wordt. Leerlingen worden gestimuleerd om zelf actief kennis te vergaren door vragen te stellen, onderzoek 

te doen, te ontwerpen en zo tot oplossingen te komen. Deze onderzoekende houding is essentieel voor de 

ontwikkeling tot kritische, actief participerende burgers. Ook stimuleert deze didactiek de vaardigheden 

die kinderen nodig hebben in een samenleving waarin de nadruk in toenemende mate op technologie en 

wetenschap ligt. 

Engels & typen
Alle kinderen krijgen Engelse les waarbij in sommige groepen ook een ‘native speaker’ wordt ingezet. In 

de ontwerpwereld wordt er een offi cieel typ-diploma behaald tijdens de reguliere lessen.

Muziek
We vinden het erg belangrijk dat kinderen in aanraking komen met muziek. Dit passen we al toe in het 

dagprogramma en de workshops. Maar we willen dit graag extra kracht bijzetten! Vanaf het schooljaar 

2022-2023 zal juf Marianne Bijkerk één keer in de twee weken op dinsdag muzieklessen verzorgen aan 

de stamgroepen binnen ons kindcentrum.
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andige adressen

Kindcentrum Bernhard
Wilhelminastraat 47
8331 ME Steenwijk

Telefoon:   0521 - 51 46 86/ 06-30870200
E-mail:  kindcentrumbernhard@accrete.nl 
Website:   bernhard.accrete.nl
Facebook:  facebook.com/kindcentrumbernhard
Instagram:   instagram.com/kindcentrumbernhard

Handige adressen

Rekeningnummer

NL22RABO0351368094

t.n.v. PCO Accrete - Kindcentrum Bernhard

Directie: 

Simon Bijl, directeur Kindcentrum Bernhard. 

Unitregisseurs:

Marjan van de Brake, groeiwereld en BSO, aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Lotte Zelle, ontdekwereld, zwangerschaps- en bevallingsverlof tot de voorjaarsvakantie 2023

José Halfwerk, ontwerpwereld, afwisselend aanwezig op maandag/donderdag of dinsdag/donderdag.

Kinderopvang 

Marjan van de Brake (unitregisseur groeiwereld en BSO) Tel:  0521 - 72 59 25

marjanvandebrake@accrete.nl / kinderopvangbernhard@accrete.nl

Bestuurskantoor

Jan Spanjer - voorzitter college van bestuur

Kanaalweg 4, 8356 VS, Blokzijl

Telefoon: 038 - 386 54 79

Medezeggenschapsraad (MR)

Secretariaat: mrbernhard@accrete.nl

Voorzitter: Bianca Schrotenboer (ouder)

Leden: Zie de website voor het actuele overzicht.

Oudercommissie (OC)

Marjan van de Brake (unitregisseur 0-3 jaar en BSO)

Ouderraad (OR) (activiteiten kindcentrum)

E: orbernhard@accrete.nl

Voorzitter: Henriëtte Evenhuis (ouder)

Penningmeester: Roelien Woudenberg

Algemene leden:

Zie de website voor het actuele overzicht.

Interne vertrouwenspersonen

Yvonne Dunnink  

E-mail: yvonned@accrete.nl 

Erna Nanninga  

E-mail: ernananninga@accrete.nl

Externe vertrouwenspersoon

Centraal Nederland

Drs. J. (Jeanet) Crielaard.

Tel: 06 33141356

Mailadres: jcrielaard@centraalnederland.nl

Anti-pest coördinator/ aandachtsfunctionaris

Simon Bijl, directeur Kindcentrum Bernhard. 
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Even voorstellen

Even voorstellen
Groepsindeling 2022-2023

Directeur:

Vacant

Unitregisseur groeiwereld en BSO

Marjan van de Brake

Unitregisseur ontdekwereld

Lotte Zelle

Unitregisseur ontwerpwereld

Jose Halfwerk

Leerkrachten:

Stamgroep Violet  Juf Yris Varwijk, 

   juf Sanne Breuers

   Juf Christina de Boer en 

   juf Marleen van Wilgenburg 

   (pedagogisch medewerkers) 

Stamgroep Magenta Juf Bernadette Querelle en 

   juf Sanne Breuers

Stamgroep Turquoise Juf Marjan van Dalen, 

   juf Liesbeth de Raad 

Stamgroep Verde   Juf Simone von Huben

Stamgroep Aurum  Juf Erna Nanninga

Stamgroep Koraal  Juf Marjolein Jansen

Stamgroep Cyaan  Juf Yvonne Dunnink

ICT en extra begeleiding Juf Lonneke Stoffers

Ontwerpwereld

Met zwangerschaps- en bevallingsverlof tot de kerst-

vakantie 2022: juf Moniek Wisman en juf Evelien Gerards. 

Juf Lonneke is vanaf de herfstvakantie tot en met de 

voorjaarsvakantie met zwangerschapsverlof.

Onderwijsassistenten: 

Nynke Fokkens

Jet Leistra 

Linda van Opzeeland

Pedagogisch medewerkers:

Concha van Kampen

Suzanne Meeuwenoord

Marleen van Wilgenburg

Niki Kort

Evany Marscham

Jolanda Dolstra

Christina de Boer

Suzanne Bakker

Deijin Hassan

Liesbeth Wiersma

Jolanda Soer

Emira Hirkic

Administratief medewerkster:

Inge Hendriks

Schoonmaaksters:

Gaal
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Groeiwereld Schooltijden
Continurooster
We hebben een 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 werelden en dan starten we de dag 

met onze activiteiten. In verband met het continurooster heeft het team pauze van 14.30 

tot 15.00 uur.

Toezicht op de pleinen
Vanaf 8.15 uur en in de ochtend- en lunchpauze is er toezicht op de pleinen. De kinderen zijn 

welkom op het plein vanaf 8.15 uur, aangezien er vanaf dat tijdstip toezicht is. Bij het uitgaan 

van de school staan er bij beide ‘plein-uitgangen’ ook teamleden die toezicht houden. In 

verband met de rust in het kindcentrum verwachten we dat alle ouders aan het einde van 

de lesdag buiten op het schoolplein wachten totdat de kinderen naar buiten komen.

Onderwijstijd voor alle stamgroepen
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

De groeiwereld is iedere werkdag geopend van 06.30 uur tot 19.30 uur: 52 weken in het jaar. 

De groeiwereld en buitenschoolse opvang wordt begeleid door de unitregisseur groeiwereld 

0-3 jaar en BSO. Binnen de kinder- en buitenschoolse opvang gelden dezelfde uitgangspunten 

van de Kanjertraining als in de school. Hierbij wordt gezorgd voor een sfeer van veiligheid, 

vertrouwen en ontspanning.

We werken met een doorgaande leerlijn van de groeiwereld naar de ontdekwereld waarbij 

het ontdekkend leren en spelen en de rijke leeromgeving goed op elkaar zijn afgestemd. 

Alle kinderen zijn welkom in de groeiwereld, dus ook kinderen die (vervolgens) niet naar het 

onderwijs van Kindcentrum Bernhard gaan. Het vervoer van school naar de buitenschoolse 

opvang wordt geregeld binnen Steenwijk.
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Vakantierooster
Herfstvakantie

17 t/m 21 oktober

Vrijdagmiddag voor de kerstvakantie

23-dec

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

Zomervakantie    

24 juli t/m 1 sept

Studiedagen

3 oktober 2022

9 januari 2023

23 maart 2023

9 juni 2023

12 juli 2023

Koningsdag (27 april) valt op woensdag in de (extra) 

meivakantie.

Vanaf het schooljaar 2022/2023 zullen alle gymlessen verzorgt worden door de 

Sportbuurtcoach van Sport Service Zwolle. Dit betekent dat we ook gaan gymmen met de 

jongste kinderen van het kindcentrum. Het was gebruikelijk dat de kinderen een blokuur 

gym hadden. In de landelijke regelgeving komen aanpassingen die met ingang van volgend 

jaar gaan gelden. Er mogen geen blokuren voor gym gepland worden, kinderen krijgen twee 

losse gymlessen per week aangeboden. De gymdagen zullen maandag en woensdag zijn. 

Het rooster met de groepsindeling voor gym krijgt u apart van deze kalender.

Lopen en fi etsen naar de gymzaal
Stamgroep Violet, Magenta en Turquoise
De kinderen gaan lopend naar de gymzaal. Wanneer ze aan de route van de gymzaal naar 

school wonen mogen ze, met toestemming van de ouders, als de gymles aan het eind van 

de middag is, rechtstreeks daarna naar huis. In alle andere gevallen lopen de kinderen mee 

terug naar school. Uw kind krijgt aan het begin van het schooljaar een briefje mee waarop u 

eventueel toestemming kunt geven. Is er aan het begin van de ochtend gym dan wordt uw 

kind bij de gymzaal verwacht tussen 08.15 en 08.25 uur. 

Stamgroep Verde, Aurum, Koraal en Cyaan 
De kinderen fi etsen samen met de leerkracht heen en terug naar de gymzaal. 

Kinderen die op gymdagen niet op de fi ets zijn blijven op school. Kinderen die aan 

het begin van de ochtend gymnastiek hebben worden ‘s ochtends tussen 08.15 

en 08.25 uur verwacht bij de gymzaal. Wanneer een gymles aan het eind 

van de middag is afgelopen, dan mogen de kinderen van 11 en 12 jaar oud 

vanaf de gymzaal zelf naar huis. Van de kinderen 9 en 10 jaar oud is er 

een toestemmingsbriefje nodig van de ouders. Mocht uw kind jonger 

zijn en al zelfstandig naar huis mogen, dan kunnen we in overleg een 

passende oplossing bedenken. 

De lessen vinden plaats in de gymnastiekzaal “de Schans” 

bij C.S.G. Eekeringe.

Gymnastiek
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Gymkleding
Stamgroep Violet en Magenta

De kinderen graag een stoffen tas met gymschoenen met klittenband of elastiek meegeven. Ze krijgen 

gym in hun ondergoed i.v.m. tijdbesparing.

Stamgroep Turquoise, Verde, Aurum, Koraal en Cyaan

Bovenstaande stamgroepen krijgen gymles in de sportzaal De Schans (CSG Eekeringe). Gymkleding, bij 

voorkeur een gympakje of korte broek met T-shirt. Gymschoenen die niet buiten worden gedragen en 

geen schoenen met zwarte zolen. Uit hygiënisch oogpunt nemen de kinderen hun gymkleding na afl oop 

van de gymles mee naar huis. Wanneer kinderen hun gymkleding vergeten blijven ze op school.

Goed om te weten
Verzuim
Bij ziekte uw kind graag telefonisch afmelden voor 08.25 uur. Bezoek huisarts, tandarts en 

specialist graag buiten de reguliere schooltijden plannen. Voor overige gevallen dient u tijdig 

schriftelijk een verlofaanvraag bij de directie van de school in te dienen. Meer informatie 

hierover vindt u op de website bij richtlijnen verlof buiten schooltijden.

Communicatie
Binnen het team hanteren we een open communicatie met alle betrokkenen. We staan open 

voor opmerkingen, vragen en het geven van complimenten!

Nieuwsbrief
Driewekelijks  verzorgen we als team de nieuwsbrief voor ouders. U kunt zich hiervoor 

aanmelden via de website www.bernhard.accrete.nl. Tevens gebruiken we Facebook en 

Instagram om nieuws te verspreiden. Gezien de AVG wetgeving zijn we wel terughoudend in 

het gebruik hiervan. Via “Parro” ontvangt u nieuwsberichten over de groepsaangelegenheden 

van de leerkracht van uw kind. In de groeiwereld en BSO communiceren wij met u via de 

ouderapp van Kidskonnect. In een dagboekverslag leest u de belevenissen van uw kind, 

delen wij foto’s en nieuwsberichten en kunt u eenvoudig uw kind aan- en afmelden

Gespreksavonden & informatieavond 
Net als vorig schooljaar zijn er één op één startgesprekken tussen de ouders/verzorgers en 

de leerkracht. Op deze manier kunt u gelijk afstemmen wat over en weer de verwachtingen 

zijn. Ook in het najaar, in het voorjaar en ter afsluiting van het schooljaar worden er één op 

één gespreksrondes gehouden over de voortgang van de ontwikkeling van uw kind. Voor 

de ouders van de kinderen uit de ontdekwereld én de ouders van kinderen in de leeftijd 

van 2 tot 4 jaar wordt er in september een informatieavond georganiseerd. Ook voor de 

ouders van de kinderen die in juli 2023 ons kindcentrum verlaten wordt er in september een 

informatieavond georganiseerd.
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Parnassys
Door middel van het ouderportaal kunt u thuis inloggen in ons administratiesysteem. U kunt thuis 

de vorderingen van uw zoon of dochter volgen. Wanneer uw kind naar school gaat ontvangt u van 

ons de inloggegevens. Mocht u uw inloggegevens kwijt zijn, dan kunt u een mailtje sturen naar: 

kindcentrumbernhard@accrete.nl

Parro
Parro is een online communicatiemiddel wat gelinkt is aan Parnassys. Via Parro houden wij u op de 

hoogte van de activiteiten die we op een dag doen, mededelingen maar u kunt ook contact met de 

leerkracht leggen via Parro.

Ouderapp Kidskonnect
Wanneer je kind gebruik maakt van de kinderopvang dan wordt er ook gecommuniceerd via de app van 

Kidskonnect.

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
Vanaf 1 januari 2016 zijn alle houders van kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en gastouderbureaus 

volgens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen verplicht zich te registeren bij de 

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waaraan tevens het Klachtenloket Kinderopvang 

verbonden is. (www.degeschillencommissie.nl)

Ouderbetrokkenheid
en medezeggenschap

De ouderraad (OR)
De OR stelt zich als doel de relatie tussen het team, de MR, de ouders en het Kindcentrum 

te bevorderen en zo bij te dragen aan het optimaal functioneren van de school. Naast het 

meedenken in commissies is de OR praktisch actief binnen het Kindcentrum.

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

MR bestaat uit zes leden: drie uit de oudergeleding en drie uit de personeelsgeleding. In 

de praktijk komt dit erop neer dat ze adviseren over beleid op schoolniveau. De notulen 

van de laatstgehouden MR-vergadering liggen altijd ter inzage op het kindcentrum. De 

vergaderingen van de MR staan op de jaarkalender. Vragen of op- en/of aanmerkingen kunt 

u mailen naar: mrbernhard@accrete.nl. De MR vergadert samen met de oudercommissie.

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.
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Financiële zaken,
GGD en logopedie

Ouderbijdrage
Via een vrijwillige ouderbijdrage worden alle extra zaken betaald die niet gesubsidieerd 

worden zoals bijvoorbeeld extra uitgaven rond vieringen en festiviteiten. De school sluit 

hiervoor een schriftelijke overeenkomst met de ouders. Eenmaal per jaar zal de ouderraad 

de uitgaven verantwoorden. De bijdrage voor dit schooljaar is minimaal €18,50 en voor de 

kinderen die na 1 januari 2023 op school komen is het bedrag minimaal € 9,25,.

Schoolreis en schoolkamp
We gaan dit jaar op 8 september op schoolreis. Het kamp is van 7 t/m 9 september en ook 

dit jaar gaan we weer naar Schiermonnikoog.

U ontvangt voor de kosten een factuur. Er is een mogelijkheid om in termijnen te betalen.

GGD
Voor opvoedkundige vragen kunt u terecht bij het centrum voor Jeugd en Gezin tijdens de 

inloopspreekuren op maandag- en woensdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur op locatie ZONL, 

Mr. Zigher ter Steghestraat 9 in Steenwijk. In overleg kan de jeugdverpleegkundige ook een 

afspraak maken op school. Hiervoor kunt u contact opnemen met de unitregisseur.

Dyslexie 
De dyslexiespecialist van Accrete verzorgt behandelingen binnen ons Kindcentrum. 

Logopedie 
Iedere woensdag houdt een logopediste van Logopediepraktijk De Kletsmaat uit Steenwijk 

zitting in een spreekkamer van Kindcentrum Bernhard. Kinderen die onder behandeling 

zijn worden tijdens schooltijd op school behandeld. Voor meer informatie: https://www.

logopediedekletsmaat.nl/.

Oudercommissie (OC)
De oudercommissie heeft een statutaire rol op lokaal niveau 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. Er geldt 

dat tenminste de helft, plus één 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.

Luizenouder
Iedere stamgroep heeft een luizenouder. Onder begeleiding van een coördinator zullen alle 

leerlingen van de groep na elke vakantie op hoofdluis gecontroleerd worden.



Algemene informatie

Meer weten? 
Kijk op 

onze site!

Richtlijnen verlofbuiten schoolvakanties
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Klachtenregelingen 
basisonderwijs /
kinderopvang Verzekeringen Inspectie Onderwijs

Vervanging 
leerkrachten

Management Accrete
en bovenschoolse

commissies

Veiligheidsplan
Accrete

Onderzoeken
GGD

Leerlingenzorg /
zorgplan
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Draai het boek om 

voor de informatiegids

Jaarkalender 2022 - 2023
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September 2022

 Juf Linda jarig

 Kamp groep 8

Sportdag groep 6 t/m 8

Dag van de Leidster

Startgesprekken

 Jens jarig

 Sadie KDV jarig

Tim jarig

Noud KDV jarig

Jeanne jarig

Aras jarig

Startgesprekken

Maria jarig

Romy jarig

 Kamp groep 8  Kamp groep 8

Nieuwsfl its 2

Startgesprekken 

Kinderpostzegels

Schoolfotograaf

Daley jarig

Nathan jarig

Kaitlyn jarig

Eline jarig

Informatieavond

Startgesprekken

 Hinnie jarig

Eerste schooldag

Ivan jarig 

Luizencontrole

Startgesprekken

Evy jarig

MR/OC vergadering

1

vrijdag zaterdag zondag

September 2022

 Juf Linda jarig  Sadie KDV jarig

30

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?
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Oktober 2022

juf Yris jarig

Costa jarig

Aston jarig

Kinderboekenweek

Open Podium Violet en 
Magenta

Xill jarig

Herfstvakantie Herfstvakantie

Yvette Marit jarig

Lars jarig

Herfstvakantie

 Evan jarig

Kinderboekenweek

juf Linda jarig

Maik jarig

Melle jarig

Kinderboekenweek

Wintertijd

Kinderboekenweek

Herfstvakantie

 Noëlla jarig

Studiedag, kinderen vrij 

Nieuwsfl its 3

Dag van de Leerkracht

Start Kinderboekenweek

Tim jarig

Kinderboekenweek

Elin jarig

Leah jarig

Kinderboekenweek

Herfstvakantie

Lisa jarig

Dierendag

Micha jarig

Suze KDV jarig 

Kinderboekenweek

Herfstvakantie

Luizencontrole

Daan jarig

Kinderboekenweek

Herfstvakantie 

Nila jarig 

2928 30

  
    Senn jarig

    Zyvah jarig

31

Studiedag, kinderen vrij Studiedag, kinderen vrij 

Nieuwsfl its 3

Studiedag, kinderen vrij 

Nieuwsfl its 3

Studiedag, kinderen vrij 

Nieuwsfl its 3

Dag van de Leerkracht

Studiedag, kinderen vrij 

Nieuwsfl its 3

Dag van de Leerkracht

Studiedag, kinderen vrij 

Nieuwsfl its 3

Dag van de Leerkracht

Start Kinderboekenweek

Studiedag, kinderen vrij 

Nieuwsfl its 3

Dag van de Leerkracht

Start Kinderboekenweek

Tim jarig

Studiedag, kinderen vrij 

Nieuwsfl its 3

Dag van de Leerkracht

Start Kinderboekenweek

Tim jarig

Studiedag, kinderen vrij 

Dag van de Leerkracht

Start Kinderboekenweek

Tim jarig

Studiedag, kinderen vrij 

Dag van de Leerkracht

Start Kinderboekenweek

Tim jarig

Dag van de Leerkracht

Start Kinderboekenweek

Tim jarig

Dag van de Leerkracht

Start Kinderboekenweek

Dag van de Leerkracht

Start KinderboekenweekStart Kinderboekenweek5Start Kinderboekenweek555
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November 2022

Open Podium Magenta en 
Turquoise

juf Yvonne jarig

Casper jarig

Jaxx jarig

Week van de Mediawijsheid

Jason jarig

10 minuten gesprekken

Mees jarig Naomi jarig

juf Sifra jarig

Week van de Mediawijsheid

 Week van de Mediawijsheid

 Megan jarig

Week van de Mediawijsheid

Rabin KDV jarig

Gezinsdienst kerk

Juf Sanne jarig

Lucas jarig

10 minuten gesprekken

Nieuwsfl its 4

juf Liesbeth KDV jarig

Dankdag

Nationaal Schoolontbijt

Week van de Mediawijsheid

Week van de Mediawijsheid

 Thirza jarig

Nieuwsfl its 5

10 minuten gesprekken

Linne jarig

Hanna jarig

Week van de Mediawijsheid

Dag van de Accrete
medewerker 

Thanika jarig

10 minuten gesprekken

Boaz jarig

MR/OC vergadering

Week van de Mediawijsheid

 10 minuten gesprekken

Zoë jarig

321

vrijdag zaterdag zondag

November 2022

Open Podium Magenta en juf Sifra jarig Week van de Mediawijsheid

30

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?
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December 2022

juf José jarig

Foute kersttruiendag

Leerlingen om 12.00 uur vrij Kerstvakantie 

Hanna jarig

Kerstvakantie

1e Kerstdag

Kerstvakantie Kerstvakantie

Oudjaarsdag

Mia-Mae KDV jarig

juf Inge jarig

Kerstviering

Kerstvakantie

Nieuwsfl its 6

Davina jarig

KerstvakantieKerstvakantie 

Noor KDV jarig

Sinterklaasviering

Lars jarig 

Mikay jarig

Kerstvakantie

2e Kerstdag

1

28 29 30 31

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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Januari 2023

Kerstvakantie

Drie koningen

Mila jarig

Kerstvakantie 

Milan jarig

Yasr jarig

Kerstvakantie

Kerstvakantie 

Lieke jarig

Norah jarig

Kerstvakantie Kerstvakantie

Nieuwsfl its 7

Nina jarig

juf Lonneke jarig

Lieke KDV jarig

Nationaal Voorleesontbijt

Kerstvakantie 

Jack jarig

Zain jarig

Luizencontrole

Daan KDV jarig

Kerstvakantie 

Julian KDV jarig

Studiedag, kinderen vij

Ravza jarig

Elise jarig

juf Lotte jarig

25 26 27 28 29

  
     MR/OC vergadering

30

Studiedag, kinderen vijStudiedag, kinderen vijStudiedag, kinderen vij

Ravza jarig

Studiedag, kinderen vij

Ravza jarig

Studiedag, kinderen vij

Ravza jarig

Studiedag, kinderen vij

Ravza jarig

Studiedag, kinderen vij

Ravza jarig

Studiedag, kinderen vijStudiedag, kinderen vijStudiedag, kinderen vij

9999
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Februari 2023

Styn jarig

1e rapport mee

10 Minuten gesprekken 

Mohammad jarig

Open Podium 
stamgroep 4 en 5/6

10 Minuten gesprekken 

Ebeltje jarig

10 Minuten gesprekken 

David KDV jarig

Rosa jarig

Nieuwsfl its 8

Ramon jarig

10 Minuten gesprekken 

Rowena jarig

Nieuwsfl its 9

juf Jet jarig

Valentijnsdag

10 Minuten gesprekken

Voorjaarsvakantie

Milou jarig

juf Carolien jarig

10 Minuten gesprekken

Voorjaarsvakantie 

Bouke jarig

1 3

vrijdag zaterdag zondag

Februari 2023

Styn jarig

28

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?
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Maart 2023

Voorjaarsvakantie

juf Moniek jarig

June jarig

Fenn jarig

Week van de Lentekriebels Zomertijd

Voorjaarsvakantie

Roxeanne jarig

Voorjaarsvakantie

Vera jarig

juf Suzanne KDV jarig

juf Niki KDV jarig

Voorjaarsvakantie

Bettina KDV jarig

Vajèn jarig

Week van de Lentekriebels

Studiedag, kinderen vrij

Voorjaarsvakantie

Giovanni jarig

Johanna jarig

Biddag

Twan KDV jarig

Berend jarig

Randy jarig

Nieuwsfl its 10

Week van de Lentekriebels

Nora KDV jarig

Grote rekendag

Lynndjina jarig

Week van de Lentekriebels

Noa jarig

Roan jarig

Luizencontrole

Milan jarig

MR/OC vergadering

Week van de Lentekriebels

Flore jarig

29 30

21 3

vrijdag zaterdag zondag

31

Week van de LentekriebelsWeek van de LentekriebelsWeek van de Lentekriebels

Studiedag, kinderen vrij

Week van de Lentekriebels

Studiedag, kinderen vrij

Week van de Lentekriebels

Studiedag, kinderen vrij

Week van de Lentekriebels

Studiedag, kinderen vrij

Week van de Lentekriebels

Studiedag, kinderen vrij

Week van de Lentekriebels

Studiedag, kinderen vrij

Week van de Lentekriebels

Studiedag, kinderen vrij

Week van de Lentekriebels

Studiedag, kinderen vrij

Week van de Lentekriebels

Studiedag, kinderen vrijStudiedag, kinderen vrij

23232323

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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April 2023

Goede Vrijdag

Bruno KDV jarig

Suikerfeest

Stefanie jarig

Koningsspelen

Silvano jarig
Lize jarig
Devon jarig
Madysson jarig
juf Erna jarig

Meivakantie

Thijs jarig

Meivakantie

Eerste Paasdag

juf Liesbeth KDV jarig

Meivakantie 

Sueda jarig

Secretaressedag

Meivakantie

Koningsdag

Vayèn Amy jarig

Louis jarig

Matthijs jarig

Meivakantie

Buitenlesdag

Lisanne jarig

juf Christina KDV jarig

Rivkah jarig

Meivakantie 

Lieke jarig

Tweede Paasdag

Meivakantie

26 27 28 29

vrijdag zaterdag zondag

April 2023

30

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?

Wistjedat?Onderscheidingsvermogen baby
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Mei 2023

Meivakantie

Bevrijdingsdag

Kevin jarig
Yonah jarig
Mick jarig

Mees KDV jarig

Dag na Hemelvaart

Odyn jarig Eerste Pinksterdag

Esmee jarig

Julah Nore jarig

Amy KDV jarig

Meivakantie 

Buitenlesdag

Hemelvaartsdag 

Thijmen jarig

Jolé in liefdevolle  
herinnering

Meivakantie

Dodenherdenking 

Berend jarig

Nieuwsfl its 12 Merijn jarig

Giga kangoeroedag

Senna jarig

Jan jarig

juf Simone jarig

Korfbal instuifmiddag

 Nieuwsfl its 13

Meivakantie

Jae KDV jarig

Ilse jarig

juf Jolanda KDV jarig

Zoë KDV jarig

Lenz jarig

Esey jarig

Studiedag KDV en 
Onderwijs 

alle leerlingen vrij

Luizencontrole

Rauf jarig

Ivo jarig

MR/OC vergadering

Tweede Pinksterdag

31

Meivakantie Meivakantie

Moederdag

4321 5 6

Meivakantie

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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Juni 2023

Studiedag, alle leerlingen vrij

Olivier jarig

juf Evany KDV jarig

Jorrit jarig

Henk jarig

Tweede rapport mee

Marileen jarig

juf Marjan jarig Cathelijne jarig

Lisa jarig

Vaderdag 

Dailey KDV jarig

Vaderdag

juf Sarah jarig

juf Marleen KDV jarig

Modderdag

Indy jarig

Avondvierdaagse

Avondvierdaagse

Nieuwsfl its 14

Floor jarig

Carlijn KDV jarig

Avondvierdaagse

Frenk jarig

David jarig

Sayuri jarig

Avondvierdaagse

Joske jarig

Jesse jarig

Noëlle jarig

MR/OC vergadering

28 29

1 2 3

vrijdag zaterdag zondag

30

Studiedag, alle leerlingen vrijStudiedag, alle leerlingen vrijStudiedag, alle leerlingen vrijStudiedag, alle leerlingen vrijStudiedag, alle leerlingen vrijStudiedag, alle leerlingen vrijStudiedag, alle leerlingen vrijStudiedag, alle leerlingen vrijStudiedag, alle leerlingen vrijStudiedag, alle leerlingen vrijStudiedag, alle leerlingen vrijStudiedag, alle leerlingen vrij

9999

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?
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Juli 2023

Juffen- en meesterdag

Lieke jarig

10 Minuten gesprekken

Leerlingen om 12.00 uur vrij 

Zomervakantie Zomervakantie 

Kiki jarig

Zomervakantie 

Enora jarig

juf Suzanne KDV jarig

Verklassen

Jarno jarig

Zomervakantie

Lieke jarig

Iris jarig

10 Minuten gesprekken

10 Minuten gesprekken

Studiedag, alle leerlingen vrij

Nieuwsfl its 15

Fleur jarig

Zomervakantie 

Senna jarig

Isa jarig

10 Minuten gesprekken

Musical schoolverlaters

Mason jarig

Zomervakantie

10 Minuten gesprekken

Zomervakantie 

Yara jarig

26 27

1

28 29 30

Zomervakantie 

Ninthe jarig 

Zomervakantie

Keyano jarig

Sven jarig

Dina jarig

Sascha jarig

Juf Nynke jarig

juf Deijin KDV jarig

Milou jarig

  
  

31

  

3131313131

Zomervakantie

Studiedag, alle leerlingen vrijStudiedag, alle leerlingen vrijStudiedag, alle leerlingen vrij

Nieuwsfl its 15

Studiedag, alle leerlingen vrij

Nieuwsfl its 15

Studiedag, alle leerlingen vrij

Nieuwsfl its 15

Studiedag, alle leerlingen vrij

Nieuwsfl its 15

Studiedag, alle leerlingen vrij

Nieuwsfl its 15

Studiedag, alle leerlingen vrij

Nieuwsfl its 15

Studiedag, alle leerlingen vrijStudiedag, alle leerlingen vrijStudiedag, alle leerlingen vrijStudiedag, alle leerlingen vrij

1212121212
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Augustus 2023

431 2 5 6

7




