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Expeditie Accrete
Op alle scholen van Accrete werken we continu aan kwaliteitsverbetering van ons 

onderwijs. We doen dit door samen op expeditie te gaan met leerlingen, ouders en 

collega’s. Ons motto hierbij is: ‘Samen leren, samen leven.’ Soms weten we waar we uit 

willen komen en soms is de bestemming onbekend, dan weten we alleen de richting. Dat 

maakt dat het een uitdagende expeditie is, ook voor Kindcentrum Ichthus. 

• Uitdagend voor de allerjongsten, omdat we steeds meer kennis hebben over de eerste 1000  

 dagen van een kindje en hoe belangrijk alle betrokkenen daaromheen zijn. Daarom werken wij  

 er hard aan deze jonge kinderen de beste omgeving te bieden voor een kansrijke start. 

• Uitdagend voor onze leerlingen omdat ze steeds meer mogen ontdekken hoe ze hun   

 persoonlijke leerroute uit kunnen zetten en daar verantwoordelijkheid voor kunnen nemen.  

 Met hun leerkracht werken ze aan persoonlijke doelen zodat hun reis afgestemd wordt op wat  

 zij nodig hebben.

• Uitdagend omdat we steeds meer in samenhang leren en spelenderwijs ontdekkend leren op 

 iedere leeftijd binnen ons Kindcentrum. We maken gebruik van creatieve aspecten zoals

 muziek, tekenen, dans, programmeren en knutselen. We leren door bewegen en zijn regelmatig 

 buiten te vinden tijdens ons leren en ontdekken. En we leren door samen te werken in grotere 

 verbanden zoals peuteropvang die samenwerkt met de groepen 1, 2 en 3. 

• Uitdagend omdat de wereld groter is dan ons Kindcentrum en we ook bewust de school uit  

 gaan. We zijn nieuwsgierig naar wat er om ons heen gebeurd en hoe wij daarmee verbonden  

 zijn. We geven de kinderen ook verantwoordelijkheid zodat ze leren niet alleen voor zichzelf te  

 leven, maar in hechte verbondenheid met de wereld om hen heen en de Schepper daarvan.

• Uitdagend omdat iedereen binnen de organisatie leert en dat heeft invloed op elkaar. Die  

 invloed kunnen we niet van te voren beschrijven of vangen in een mooi beleidsplan.   

 ‘We bouwen de brug terwijl we erop lopen’. Dat is het beeld dat bij de Expeditie Accrete en 

 bij Expeditie Kindcentrum Ichthus past!

Op Kindcentrum Ichthus in Genemuiden bieden we basisonderwijs 
en kinderopvang onder één dak. Iedere dag werken we vanuit 
onze Christelijke levensvisie, om in alle opzichten het beste uit de 
kinderen te halen. We vinden het belangrijk dat de kinderen, de 
leerkrachten en de leidsters elke dag met plezier naar school of naar 
het kinderdagverblijf gaan. Kindcentrum Ichthus valt, samen met 15 
andere kindcentra in Noordwest Overijssel, onder het bestuur van 
Accrete.

Welkom...

Kinderopvang
We bieden gezellige, professionele peuter- en kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 

jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Alle kinderen zijn welkom ook 

wanneer er (later) niet gekozen wordt voor het basisonderwijs van Kindcentrum Ichthus.

Onderwijs
In ons hele Kindcentrum werken we met een gepersonaliseerd aanbod voor de kinderen, 

zodat zij zich kunnen ontwikkelen op hun eigen niveau en in eigen tempo. Kinderen die bij 

elkaar passen qua doelen laten we samenwerken en geven we samen instructie. Kinderen 

die meer uitdaging nodig hebben krijgen passende, uitdagende verrijkingsstof aangeboden 

zoals in Levelwerk. Waar nodig mogen ze deelnemen aan de Flexklas. Daarnaast heeft 

Accrete een praktijkklas voor kinderen die het meest succesvol leren door te dóén.
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Engels & typen
Alle kinderen krijgen vanaf groep 1 Engelse les zodat zij zich goed kunnen handhaven in de huidige 

samenleving. In groep 7 kunnen de kinderen kosteloos onder schooltijd een offi cieel typediploma halen. 

Engels en typen zijn vaste onderdelen van ons aanbod die de kinderen ondersteunende vaardigheden 

bieden die ze in kunnen zetten bij hun expeditie tijdens hun loopbaan op ons Kindcentrum en ook nadat 

ze ons Kindcentrum hebben verlaten.

Vreedzame school
Wij werken aan een veilig klimaat binnen ons Kindcentrum door onder andere de methode 

‘De Vreedzame School’ in te zetten. Dit is een compleet programma voor basisscholen voor 

sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een 

leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin 

kinderen leren om samen beslissingen te nemen en confl icten op te lossen. Kinderen voelen zich 

verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen 

mensen. De visie en uitwerking van Vreedzame School sluit naadloos aan bij de Expeditie van 

Kindcentrum Ichthus. W
elkom
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Kindcentrum Ichthus
Schoolstraat 1
8281 EA Genemuiden

Directeur: Eva Stam - van Veelen

Telefoon:  038 - 385 52 26 (school)

06 - 82 49 00 93 (KDV) 

E-mail: kindcentrumichthus@accrete.nl

Website: ichthus.accrete.nl

Facebook: Kindcentrum Ichthus

Directeur  
Eva Stam - van Veelen 
Tel. 038 - 3855226   Mob. 06 - 23 99 41 14

Bestuurskantoor Accrete 
Voorzitter college van bestuur: Jan Spanjer
Kanaalweg 4, 8356 VS, Blokzijl
Tel: 038 - 386 54 79
www.accrete.nl

Medezeggenschapsraad (MR)
E-mail: mrichthus@accrete.nl

Oudergeleding
Jacco Naberman (voorzitter)
Linda Heutink  

Leerkrachtgeleding
Astrid Blokzijl  
Ellen Santbergen

Oudercommissie (OC)
E-mail: ocichthus@accrete.nl

Oudergeleding kinderopvang 
Sanneke Beens
Janine Dogterom Verburg

Oudergeleding school
Martin Bakker (penningmeester)  
E-mail:  ocichthus@accrete.nl

Vertegenwoordigers medewerkers
Kinderopvang: Jeanine Timmerman 
(vervangend Locatiemanager).
School: Eva Stam, Directeur van het Kindcentrum.

Activiteitencommissie (AC)
Oudergeleding:
Vacant

Leerkrachtgeleding
Thomas ter Molen 
Ellen Santbergen  
Manon Schra

Schoonmaak
Ingrid Lubberts
Marjan van der Vreugde
Lotte Nieuwenhuis
Lianda Wisselink

Handige adressen

Onderwijskundig personeel
Eva Stam  directeur
Astrid Blokzijl  intern begeleider
Alène van Wendel leerkracht instroomgroep
Wilène Naberman  leerkracht instroomgroep 
Wilène Naberman  leerkracht groep 1
Demi Dragt  leerkracht groep 1
Hetty van der Poel leerkracht groep 2
Bouwiena Edink  leerkracht groep 2
Manon Schra  leerkracht groep 3
Cassandra van Veen leerkracht groep 3
Hankie Koopmans  leerkracht groep 3
Teunie Timmer  leerkracht groep 3
Henriët van Veen  leerkracht groep 4
Anje Poelarends  leerkracht groep 5
Vacature   leerkracht groep 5
Jarno Bruintjes  leerkracht groep 6
Bea Timmerman  leerkracht groep 6
Thomas ter Molen leerkracht groep 7
Miranda Krol  leerkracht groep 7
Esther Breman  leerkracht groep 8
Ellen Santbergen  leerkracht groep 8
Ellen Santbergen  leerkracht fl exklas
Henrianne van Lente onderwijsassistent
Thirza Kooistra  onderwijsassistent
Rien Schenkel  onderwijsassistent
Beanke Roeland  onderwijsassistent
Emmelien Aalbers  onderwijsassistent
Berndien Roetman administratief medewerkster
Chiel Klopstra  conciërge

Administratief medewerkster
Berndien Roetman
E-mail: berndienroetman@accrete.nl 

Kinder- peuter- en buitenschoolse opvang
Telefoon: 06 - 83 49 00 93
E-mail: kinderopvangichthus@accrete.nl

Anti-pestcoördinator / aandachtsfunctionaris
Eva Stam (directeur)

Personeel opvang 
Jeanine Timmerman locatiemanager (vervangend)
Jacqueline van Lente locatiemanager
Astrid Blokzijl  intern begeleider
Renate van Dalfsen pedagogisch medewerker
Jantine de Fauw  pedagogisch medewerker
Margreet Hilberts  pedagogisch medewerker
Wilma de Jonge  pedagogisch medewerker
Lotte Krips  pedagogisch medewerker
Mariëlle Oudenaarden pedagogisch medewerker
Karina Penninkhof pedagogisch medewerker
Neeltje Slot  pedagogisch medewerker
Martine Stalknecht pedagogisch medewerker
Jacquelien Timmerman pedagogisch medewerker
Angela Visscher  pedagogisch medewerker
Erika van de Vreugde pedagogisch medewerker
Anneke de Vries  pedagogisch medewerker
Bertine van Wijhe pedagogisch medewerker
Henrianne van Lente pedagogisch medewerker
Hettie Beens   BBL-student
Esther van den Berg        BBL-student

Rekeningnummer Ouderbijdrage
IBAN NL21 RBRB 8835 2003 26

Interne vertrouwenspersonen
Jarno Bruintjes  jarnobruintjes@accrete.nl
Esther Breman  estherbreman@accrete.nl

Externe vertrouwenspersoon
Centraal Nederland
Drs. J. (Jeanet) Crielaard.
Tel: 06 33141356
Mailadres: jcrielaard@centraalnederland.nl
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Even voorstellen

Even voorstellen

Directeur

Conciërge
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Locatiemanager

Administratief medewerkster

Astrid Blokzijl
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Schooltijden

Kinderopvang
Kinderopvang en buitenschoolse opvang (BSO) 
We bieden professionele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang 

voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Omdat de kinderopvang in hetzelfde gebouw 

is gevestigd als de basisschool worden de kinderen van jongs af aan ‘gekend’.  Daarnaast 

biedt het gemak en rust voor ouders met meerdere kinderen omdat deze gebracht worden 

naar en gehaald worden van één adres. Met een team van pedagogisch medewerkers, 

aangestuurd door de locatiemanager, zorgen we iedere dag weer voor een sfeer van 

veiligheid, vertrouwen en ontspanning. Lunch, fruit en drinken wordt aangeboden op de 

opvang. Op de BSO bieden wij na schooltijd drinken en fruit aan. Tijdens de schoolvakantie 

wordt de lunch ook aangeboden op de BSO. We zijn het gehele jaar door iedere dag geopend 

van 06.30 - 19.30 uur. Alle kinderen zijn welkom ook wanneer er (later) niet gekozen wordt 

voor het basisonderwijs van Kindcentrum Ichthus.

Peuteropvang 
Wij bieden op Kindcentrum Ichthus tijdens schoolweken Peuteropvang aan. Peuteropvang 

is voor kinderen vanaf 2 tot 4 jaar. Deze Peuteropvang wordt iedere morgen aangeboden 

van 8.30 uur tot 12.00 uur. Peuteropvang is minimaal twee vaste ochtenden. Tijdens de 

Peuteropvang bieden wij fruit en drinken aan.

Alle leidsters van de Peuteropvang zijn geschoold in Vroege Voorschoolse Educatie (VVE). 

Doordat de kinderen en leidsters er op vaste dagen zijn, ontstaat er een hechte groep waarin 

kinderen zich vellig voelen. Ieder kind mag zich ontwikkelen op zijn of haar niveau. Passend 

bij het tempo van het kind leren de kinderen vaardigheden die van belang zijn om een goede 

start op de basisschool te maken. De ontwikkeling wordt gestimuleerd met ontdekkend en 

spelend leren. De peuters krijgen de kans om te spelen, te verkennen en te ontdekken met 

uitdagende activiteiten en materialen.  

Sinds januari 2018 valt Peuteropvang onder de Wet kinderopvang. Dit houdt in dat ouders 

ook hiervoor kinderopvang toeslag aan kunnen vragen.  

Meer informatie is op te vragen bij de locatiemanager
Jeanine Timmerman  tel. 06 - 82 49 00 93  (vervangend)

of kinderopvangichthus@accrete.nl

Schooltijden
Tijdens de Corona crisis hebben we op Kindcentrum Ichthus een verplicht continurooster 

gehad waarin we werkten met een vijf gelijke dagen model. De medezeggenschapsraad  

heeft een ouderpeiling gehouden en dat heeft geleid tot het besluit om door de gaan met 

een continurooster en dit aan te passen naar een model met 4 langere dagen en één korte 

dag. Deze korte dag valt op de woensdag. Elke schooldag gaat om 8.25 uur de eerste bel. 

Dan gaan alle kinderen naar binnen. Bij de tweede bel om 8.30 uur zijn alle kinderen in de 

klas en starten de lessen.

Groep 1 t/m 8

Maandag 08.30 – 14.30

Dinsdag  08.30 – 14.30

Woensdag 08.30 – 12.30

Donderdag 08.30 – 14.30

Vrijdag  08.30 – 14.30
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Vakantierooster
Vakantierooster 2022 -2023

Herfstvakantie

17 oktober t/m 21 oktober

Vrijdagmiddag voor de kerstvakantie

Vrijdagmiddag 23 december

Kerstvakantie   

26 december 2022 t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie 

27 februari t/m 3 maart

Goede Vrijdag + Tweede Paasdag

7 april t/m 10 april 

Meivakantie incl. konings- en Bevrijdingsdag 

24 april t/m 5 mei

Hemelvaartsdag + vrije dag  

18 t/m 19 mei

Pinksteren    

29 mei

Vrijdagmiddag voor zomervakantie

Vrijdagmiddag 21 juli

Zomervakantie    

24 juli t/m 1 september 

Fietsregels
In verband met de beschikbare stallingsruimte voor fi etsen moeten de leerlingen 

die in Genemuiden wonen rond de school tussen de Achterweg, Dorus Rijkersstraat, 

Stuivenbergstraat en de Simondsstraat in principe lopend naar school komen. Alle 

andere  kinderen mogen met de fi ets komen. Kinderen van groep 8 maken gebruik van de 

fi etsenstalling bij de Gereformeerde kerk aan de Jan van Arkelstraat 18.

Eten en drinken
Ivm het continurooster lunchen alle kinderen op school. De kinderen moeten zelf eten en 

drinken meenemen voor zowel de ochtendpauze als de lunch. We gaan er van uit dat ze een 

gezond tussendoortje meenemen waarbij de voorkeur uitgaat naar fruit. Voor de lunch nemen 

ze brood en drinken mee. Op het kinderdagverblijf krijgen de kinderen gedurende de dag 

eten en drinken. Flesvoeding moet wel door de ouder(s)/verzorger(s) worden meegebracht.

Fotograaf
Elk jaar komt de fotograaf langs om portretfoto’s en klassenfoto’s te maken.

Verzuim
Wanneer een kind niet op school kan komen verwachten wij tussen 8.00 en 8.30 

uur een telefoontje. Ook voor de kinder- en peuteropvang opvang geldt dat 

er op tijd telefonisch afgemeld dient te worden.

Geldzaken op maandagmorgen
Kinderen kunnen elke maandag zendingsgeld geven. Het doel wordt 

jaarlijks vastgesteld door het schoolteam.

Gebruik mobiele telefoons
Het is niet toegestaan dat kinderen hun mobiele telefoon, zonder 

expliciete toestemming van de leerkracht, gebruiken onder schooltijd. 

In geval van calamiteiten kan een kind gebruik maken van de telefoon 

op school.

Goed om te weten
Studiedagen 2022 – 2023

Dinsdag 4 oktober 2022

Donderdag 17 november 2022

Woensdag 14 december 2022

Maandag 13 februari 2023

Vrijdag 31 maart 2023 

� Let op: deze studiedag is voor alle   

 medewerkers, het hele Kindcentrum is deze  

 dag gesloten

Maandag 22 mei 2023
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en fi nanciële zaken
Contacten met ouders
We vinden contact met ouders belangrijk. Een goede afstemming tussen school of 

kinderdagverblijf en thuis is positief voor de ontwikkeling ieder kind. 

Nieuwsbrief
Eén van de belangrijkste informatiemiddelen is onze nieuwsbrief. Deze komt wekelijks uit 

op donderdag en wordt per mail verstuurd aan alle ouders. De nieuwsbrief staat ook op de 

website. Voor deze nieuwsbrief kunt u zich via de website aanmelden.

Informatie uit de groepen
Iedere groep heeft een eigen groepsmail en maakt gebruik van de ‘Parro’, een communicatieapp 

gekoppeld aan Parnassys. Zo blijft u op de hoogte van actuele zaken binnen de groep van 

uw zoon of dochter.

Social Media & website
Voor leuke foto’s, informatie en het laatste nieuws zijn we te volgen op Facebook, Instagram 

en onze website.

Huisbezoek
De leerkracht van de instroomgroep of van groep 1 komt thuis op kennismakingsbezoek 

voordat de kinderen vier jaar worden. Kinderen die gebruik maken van de opvang binnen ons 

Kindcentrum hebben geen ‘wen-momenten’ omdat ze al gekend zijn en al meerdere keren in 

de instroomgroep of groep 1 zijn geweest om te spelen. 

Informatie-ouderavond
In het begin van het schooljaar worden ouders uitgenodigd voor een algemene informatieavond. 

Er wordt dan informatie gegeven over de groepen, de inhoud van de vakken, de gewoontes 

in de klas, etc. Het kinderdagverblijf organiseert elk jaar een ouderavond met een thema.

Ouder-leerling-leerkracht gesprekken
3 x per jaar ontvangen ouders een uitnodiging om op school te komen praten met de leerkracht(en). Deze 

gesprekken worden gehouden met ouders, leerling en leerkracht. Bij groep 1 t/m 4 is het niet verplicht 

dat de leerlingen aanwezig zijn bij de gesprekken. Bij de groepen 5 t/m 8 gaan we daar wel van uit. De 

kinderopvang nodigt 1 x per jaar alle ouders uit voor een 10-minutengesprek.

Rapport 
De rapporten worden dit jaar meegegeven in februari en voor de zomervakantie. 

Ouderportaal Parnassys 
We werken met Parnassys. Dit is een digitaal leerlingvolgsysteem waarin alle (toets)gegevens van de 

kinderen staan. Via het ouderportaal kunnen ouders ten allen tijden meekijken met de vorderingen van 

de kind(eren). Via het ouderportaal kunt u als ouder de algemene persoonsgegevens van uw kind actueel 

houden (www.ouders.parnassys.net). Va dit systeem kunt u eenvoudig uw privacy instellingen invullen.

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

Kidskonnect. 

Ouderbijdrage
Alle fi nanciële aangelegenheden van ouders naar de school worden gebundeld in één bedrag. Dit bedrag 

is in principe ieder jaar gelijk, mits er geen sprake is van kostenstijging. Meer informatie hierover staat 

op de website. Ieder jaar wordt er een algemene mail verstuurd aan alle ouders met een uitleg over de 

ouderbijdrage. Vervolgens krijgen de ouders per gezin één betaalverzoek via Schoolkassa. Het innen en 

beheren van de ouderbijdragen is een taak van de activiteitencommissie.

GGD onderzoeken
In groep 2 en 7 worden kinderen onderzocht op groei en ontwikkeling door een doktersassistente. Voor 

meer informatie kunt u terecht op: 

https://www.ggdijsselland.nl/scholen-kindercentra/jeugdgezondheidszorg-op-school/basisonderwijs/

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

Externe vertrouwenspersoon: Kantoor Centraal Nederland, 

mevrouw. E. (Eefje) Brandsen telefoon: 085 - 833 03 30 

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
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Vieringen 
en feesten

Als school en kinderdagverblijf zijn wij een kleine gemeenschap en dat willen wij ook tot 

uiting brengen in vieringen.

Kerst en Pasen
Deze feesten worden uiteraard gevierd op zowel de school als het kinderdagverblijf. Met Kerst 

is er een gezamenlijke viering in de kerk. Met Pasen houden we op de ‘Witte Donderdag’ 

een paasviering in de groepen welke wordt gestart met een paasmaaltijd. Ook aan de 

andere christelijke feestdagen zoals Hemelvaart en Pinksteren besteden we aandacht. Bid- 

en dankdag vieren we samen met de leden van de Gereformeerde kerk in een kinderdienst 

in het kerkgebouw aan de Jan van Arkelstraat 18.

Verjaardagen kinderen en personeel
Als een kind jarig is mag hij of zij trakteren op school. De verjaardagen van de leerkrachten 

worden ook op school gevierd. Op deze dag hoeven de kinderen niets anders mee te nemen 

dan een stralend humeur en mogen ze eventueel verkleed naar school.

Sinterklaas 
Elk jaar komt Sinterklaas bij ons op het Kindcentrum. Het is altijd weer een verrassing op 

welke wijze hij arriveert. Vooral in groep 1/2 en 3/4 brengt hij een speciaal bezoek. De kinderen 

van groep 5 t/m 8 maken een surprise en een gedicht voor elkaar. Het kinderdagverblijf is 

alleen bij zijn aankomst aanwezig.

Afscheid groep 8
Aan het einde van de basisschool nemen we uitgebreid afscheid van de kinderen van groep 8. 

Zij spelen voor de andere kinderen en hun ouders, familie en vrienden een afscheidsmusical. 

Ook organiseert groep 8 op de laatste woensdag van het schooljaar een schoolfeest voor 

alle kinderen waarbij zij hun organisatietalenten tonen.

Ouderbetrokkenheid 
en medezeggenschap

Medezeggenschapsraad en Oudercommissie vergaderen samen vanuit een eigen 

verantwoordelijkheid.

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

MR bestaat uit 4 leden: 2 uit de oudergeleding en 2 uit de personeelsgeleding. In de 

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

laatstgehouden MR-vergadering liggen altijd ter inzage op het Kindcentrum. 

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.



Algemene informatie

Meer weten? 
Kijk op 

onze site!

Richtlijnen verlofbuiten schoolvakanties

Algemene informatie
Accrete 

Klachtenregelingen 
basisonderwijs /
kinderopvang Verzekeringen Inspectie Onderwijs

Vervanging 
leerkrachten

Management Accrete
en bovenschoolse

commissies

Veiligheidsplan
Accrete

Onderzoeken
GGD

Leerlingenzorg /
zorgplan

Gebruikte methodes
Uitstroomgegevens

groep 8

Oudercommissie (OC)
De OC 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. De OC 

bestaat uit 4  leden. Van minimaal 2 van de leden gaan de kinderen naar de kinderopvang. 

De leden van de OC worden voor een periode van 4 jaar benoemd.  

Activiteitencommissie (AC)
De AC bestaat uit ouders die een directe schakel tussen ouders en schoolteam vormen. Zij 

helpen bij het organiseren van ouderavonden, feesten, acties, enz. Zij vergaderen ongeveer 5 

keer per jaar in samenwerking met het schoolteam. Ook int de AC de ouderbijdrage.

Hulpouders
Het team en de oudercommissie vragen waar nodig hulp aan de ouders. We denken daarbij 

aan ondersteuning bij leesprogramma’s en afname ven toetsen, hulp bij sport- en speldagen, 

uitstapjes, het meehelpen op de schoonmaakavonden en het uitvoeren van diverse klussen.

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

gecontroleerd op luizen en neten. Als er iets gevonden wordt dan worden de kinderen en de 

betreffende ouders daarvan op de hoogte gesteld. 



Draai het boek om 

voor de informatiegids
Draai het boek om 

voor de informatiegids

Jaarkalender 2022 - 2023
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September 2022

Week van de
oudergesprekken

Week van de
oudergesprekken

Week van de
oudergesprekken

Week van de
oudergesprekken

Prinsjesdag

Eerste schooldag na de 
zomervakantie

Informatieavond

Week van de
oudergesprekken

1

vrijdag zaterdag zondag

September 2022

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

Kinderboekenweek

Kinderboekenweek

Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie

Kinderboekenweek Kinderboekenweek

Wintertijd

Kinderboekenweek

Herfstvakantie

Kinderboekenweek Kinderboekenweek

Kinderboekenweek

Herfstvakantie

Studiedag, basisschool
kinderen zijn de hele dag vrij

Kinderopvang is open

Kinderboekenweek

Herfstvakantie

Biestemerk

Dag van de Accrete 
medewerker

Kinderboekenweek

Herfstvakantie
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November 2022

Week van de 
mediawijsheid

Week van de 
mediawijsheid

Week van de 
mediawijsheid

Week van de 
mediawijsheid

Studiedag, basisschool
kinderen zijn de hele dag vrij

Kinderopvang is open

Dankdag

Week van de 
mediawijsheid

Week van de 
mediawijsheid

Week van de 
mediawijsheid

Week van de 
mediawijsheid

321

vrijdag zaterdag zondag

November 2022

Week van de Week van de Week van de 

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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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

Start kerstvakantie

Basisschool kinderen zijn
om 12:30 uur vrij

Kerstvakantie Kerstvakantie

1e Kerstdag

Kerstvakantie Kerstvakantie

Oudjaarsdag

Kerstviering

Kerstvakantie

Studiedag, basisschool
kinderen zijn de hele dag vrij

Kinderopvang is open

KerstvakantieKerstvakantie

Sinterklaasviering

Kerstvakantie

2e Kerstdag 

Kinderopvang is gesloten

1

28 29 30 31
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  Nationale voorleesdagen
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Januari 2023

Kerstvakantie

Drie koningen

Nationale voorleesdagen

Kerstvakantie

Nationale voorleesdagen

Kerstvakantie 

Nieuwjaarsdag

Kerstvakantie

Nationale voorleesdagenNationale voorleesdagen

Kerstvakantie Kerstvakantie

Open dagen Kindcentrum

Nationale voorleesdagen

Kerstvakantie

Open dagen Kindcentrum

Kerstvakantie

Schoonmaakavond

Open dagen Kindcentrum
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  Nationale voorleesdagen
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Februari 2023

Nationale voorleesdagen

Week van de
oudergesprekken

Eerste rapport

Nationale voorleesdagenNationale voorleesdagen

Week van de
oudergesprekken

Week van de
oudergesprekken

Week van de
oudergesprekken

Valentijnsdag

Voorjaarsvakantie

Week van de
oudergesprekken

Studiedag, basisschool
kinderen zijn de hele dag vrij

Kinderopvang is open

Informatieavond voor ouders 
van kinderen in groep 1

Voorjaarsvakantie

1 3

vrijdag zaterdag zondag

Februari 2023

Nationale voorleesdagen

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

Week van de lentekriebels Zomertijd

Studiedag gehele
Kindcentrum is gesloten,
alle kinderen zijn vrij

Kinderopvang is gesloten

Voorjaarsvakantie VoorjaarsvakantieVoorjaarsvakantie

Week van de lentekriebels

Voorjaarsvakantie

Biddag

Week van de lentekriebelsWeek van de lentekriebelsWeek van de lentekriebels

29 30

21 3

vrijdag zaterdag zondag

31

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 

Basisschoolkinderen 
zijn vrij

Kinderopvang is open

Koningsspelen

Meivakantie Meivakantie

Eerste Paasdag

MeivakantieMeivakantie

Koningsdag

Kinderopvang is gesloten

Paasviering

MeivakantieMeivakantie

Tweede Paasdag 

Kinderopvang is gesloten

Basisschoolkinderen 
zijn vrij

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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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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Mei 2023

Meivakantie

Bevrijdingsdag

Dag na Hemelvaart 

Basisschoolkinderen 
zijn vrij

Kinderopvang is open

Eerste Pinksterdag

Moederdag

Meivakantie

Dodenherdenking

Hemelvaartsdag 

Gehele Kindcentrum gesloten

Meivakantie

Schoolvoetbal toernooi Schoolvoetbal toernooi

Schoolkamp Groep 7 & 8

Meivakantie

Schoolvoetbal toernooiSchoolvoetbal toernooi

Studiedag, basisschool
kinderen zijn de hele dag vrij

Kinderopvang is open

Tweede Pinksterdag 

Basisschoolkinderen 
zijn vrij

Kinderopvang 
is gesloten 31

Meivakantie Meivakantie

4321 5 6

Meivakantie
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Juni 2023

Schoolkamp Groep 7 & 8

Vaderdag

Schoolkamp Groep 7 & 8

Wandel4daagse Wandel4daagse

Nationale buitenspeeldag

Wandel4daagseWandel4daagse

Schoonmaakavond

28 29

1 2 3

vrijdag zaterdag zondag

30

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

Week van de
oudergesprekken

Tweede rapport

Start zomervakantie 

kinderen zijn om 
12:30 uur vrij 

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 

Doorschuifmoment

Zomervakantie

Week van de
oudergesprekken

Week van de
oudergesprekken

Musical Groep 8

Afscheid Groep 8

Zomervakantie

Week van de
oudergesprekken

Zomervakantie

Week van de
oudergesprekken

Zomervakantie

26 27

1
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ZomervakantieZomervakantie
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Zomervakantie
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Augustus 2023

Zomervakantie
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Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

ZomervakantieZomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie
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