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Welkom! 
 

Kindcentrum Leeuwesteyn is een nieuw 
kindcentrum met basisonderwijs en 
opvang in de nieuwbouwwijk 
Leeuwesteyn. Op 2 september 2019 
openen de deuren van onze eigen 
tijdelijke voorziening in de wijk 
Leeuwesteyn. De tijdelijke huisvesting 
sluit zoveel mogelijk aan bij onze visie 
op leren en ontwikkelen. Ons 
definitieve gebouw is naar verwachting 
in de zomer van 2021 gereed. 
  
Wij geloven in de kracht van kinderen en willen elk kind laten stralen in zijn/haar ontwikkeling. 
Wij zien het als een geweldige kans om een mooie plek te creëren waar kinderen eindeloos 
kunnen spelen, ontdekken, leren en hun talenten ontwikkelen. Kinderen ontdekken bij ons 
gaandeweg hoe de wereld om hen heen in elkaar zit en hoe zij zich daarin met vertrouwen 
kunnen bewegen. Dit doen wij als bevlogen team met professionals uit onderwijs en opvang. 
Omdat je samen verder komt!   

In deze informatiegids vertellen wij u wie wij zijn, waar wij voor staan en hoe wij werken. Heeft 
u vragen, opmerkingen of suggesties? Die horen we graag! 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
 
Annemieke Veeneman  
Directeur Kindcentrum Leeuwesteyn 
 
Monique Sluimers 
Clustermanager kinderopvang Kindcentrum Leeuwesteyn 
 

 
Gegevens kindcentrum 
 
Naam   Kindcentrum Leeuwesteyn 
Adres (tijdelijk)  Dukatonplantsoen 2-4 
Postcode  3541 HC 
Plaats   Utrecht 
E-mail   info@kcleeuwesteyn.nl 
Website  www.kcleeuwesteyn.nl 
Twitter   @KC_Leeuwesteyn  
BRIN-nummer   31JN 
Bevoegd gezag  www.pcouwillibrord.nl 

 

mailto:info@kcleeuwesteyn.nl
file:///C:/Users/Danielle/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0CSK3VX4/www.kcleeuwesteyn.nl
file:///C:/Users/Danielle/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0CSK3VX4/www.pcouwillibrord.nl
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1. Inleiding 
 
Kindcentrum Leeuwesteyn heeft als ambitie onderwijs en opvang te bieden aan kinderen van  
0 tot 13 jaar vanuit één pedagogische visie. We bieden een positieve plek waar kinderen 
samen spelen én leren. Kinderen ontdekken wie ze zijn, sluiten vriendschappen en ontwikkelen 
hun talenten. We zoeken als onderwijs en opvang actief met elkaar de samenwerking op om 
kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling.  
 
De basisgedachte van ons kindcentrum is een doorlopende ontwikkelingslijn 
tussen kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en onderwijs. Wij zijn ervan overtuigd dat de 
ontwikkelkansen van het kind het grootst zijn als er sprake is van een goede samenwerking 
tussen deze partijen. Het kind wordt omringd door vertrouwde gezichten die één taal spreken 
en elkaar aanvullen in hun pedagogische benadering.  

Wij zijn - net als de nieuwbouwwijk Leeuwesteyn - volop in ontwikkeling. Onze website en 
deze gids vullen wij regelmatig aan met nieuwe informatie. Het aantal groepen groeit de 
komende tijd mee met de groei van de wijk. In ons nieuwe gebouw (2021) bieden wij als 
kindcentrum plek aan vijf kinderopvanggroepen, één peutergroep, zeventien 
onderwijsgroepen en zeven BSO-groepen.  
 
 

 

 

 

 

 

 
 
                          Voorlopig ontwerp nieuwe gebouw (jan 2019) 
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2. Missie  
 
2.1 Missie 
 
Kinderen laten stralen in hun ontwikkeling, dát is onze missie! Stralen betekent voor ons: een 
plek waar je graag wilt zijn, van verwondering en verbinding, waar talenten tot uiting komen, 
waar je leert doorzetten en trots bent op je eigen groeistappen, waar je grenzen leert 
verleggen. Een plek waar kinderen worden uitgedaagd hun eigen dromen na te jagen, zoveel 
mogelijk op eigen benen leren staan én elkaar ondersteunen waar nodig. 
 
Binnen ons kindcentrum ontwikkelen kinderen zich cognitief, creatief, motorisch en sociaal-
emotioneel. Sport- en cultuuractiviteiten hebben een centrale plek binnen ons 
samenhangende aanbod van onderwijs en opvang. De activiteiten vinden plaats onder één 
dak, vanuit één aanpak en één pedagogische visie. We werken vanuit een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en ieders kracht, zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.  

2.2 Pedagogische visie 
 
Wij zien het als onze opdracht een uitdagend en veelzijdig speel-, leer- en ontwikkelklimaat te 
creëren. De volgende kernwaarden zijn voor ons leidend: 
 
Verbinding 
Wij geloven dat de verbinding met de ander en de wereld om ons heen betekenis geeft aan 
ons leven. Een verbonden gevoel draagt bij aan een veilige basis. De verbinding onderling 
maken wij zichtbaar in de open manier van samenwerken tussen kinderen, ouders en 
professionals. We voelen ons verantwoordelijk voor elkaar en de wereld om ons heen. Het 
kind leert bij ons eigen keuzes te maken op grond van respect voor zichzelf en de ander. Ons 
kindcentrum heeft een uitnodigend en open karakter en staat voor diversiteit. 
 
Persoonsvorming 
Wij hebben ruime aandacht de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Wij stimuleren het 
zelfbewustzijn bij kinderen en vinden het belangrijk dat zij hun eigen gedachten en gevoelens 
leren begrijpen en een gevoel van eigenwaarde ontwikkelen. Dit zelfinzicht draagt bij aan een 
stevige basis in een snel veranderende wereld. Wij vinden het belangrijk dat kinderen een 
goede leerhouding en leerstrategieën ontwikkelen vanuit een open en onderzoekende 
houding. Binnen ons gehele kindcentrum stimuleren wij een gezonde levensstijl. Kinderen die 
lekker in hun vel zitten, werken en leren beter. 
 
Talentontwikkeling 
Wij willen elk kind laten stralen in zijn/haar ontwikkeling en hebben aandacht voor hun brede 
ontwikkeling. Het kind ervaart de ruimte om zijn of haar talenten te ontdekken in een 
uitdagende en prikkelende omgeving. Talentontwikkeling draagt bij aan zelfontplooiing en 
plezier. We motiveren kinderen in hun eigen talenten te geloven, zelfzelf te uiten en grenzen 
te verleggen.  
Gedurende de dag werken kinderen in groepsruimten en leerpleinen en ontdekken zij hun 
talenten in de kookstudio, moestuin, kunstatelier, gymzaal, techniekwerkplaats en de rijke 
buitenruimtes. Bij ons kunnen kinderen eindeloos spelen, leren, ontdekken en beleven. Ook 
ontwikkelen we een talentenbank van medewerkers en ouders, waarmee we een gezamenlijk 
aanbod creëren. 
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Welbevinden 
Een kind dat zich vertrouwd en gewaardeerd voelt kan de wereld ontdekken en zich optimaal 
ontwikkelen. Wij benaderen het kind vanuit een positieve grondhouding. We kijken naar de 
initiatieven van het kind en spelen daarop in door ons in te leven in de wereld van het kind. Wij 
vinden het onze taak kinderen in een veilig en gestructureerd pedagogisch klimaat uit te dagen 
het beste in zichzelf naar boven te halen. Vertrouwen in jezelf en vertrouwen in anderen 
dragen hieraan bij.  

 
2.3 Didactische visie  
 
Hoe dragen wij als kindcentrum het beste bij aan de groei en ontwikkeling van kinderen? Deze 
vraag beantwoorden wij door actuele, wetenschappelijke inzichten te raadplegen (onder wie 
John Hattie, Michael Fullan, Robert Marzano, Ken Robinson) en te putten uit jarenlange 
praktijkervaringen. Zo komen wij tot de volgende uitgangspunten die vorm geven aan onze 
visie op leren en ontwikkelen. 

Eigentijds  
Onder eigentijds onderwijs verstaan wij onderwijs dat kinderen ondersteunt bij het leven in de 
wereld van nu en hen voorbereidt op het leven in de wereld van morgen. Wij willen de 
kinderen opleiden tot wereldwijze, kritische denkers en doeners. Door kinderen uit te dagen 
te onderzoeken, te experimenteren, te ondernemen en samen te werken ontdekken zij 
gaandeweg hoe de wereld om hen heen in elkaar zit en hoe zij zich daarin met vertrouwen 
kunnen bewegen. Een goede basis van taal, rekenen en lezen ligt daaraan ten grondslag. Deze 
basisvaardigheden bepalen in sterke mate het succes op school en in de latere loopbaan. In 
ons aanbod wordt voldaan aan de gestelde kerndoelen en referentieniveaus van het 
basisonderwijs.  
 
Betekenisvol 
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en staan vol verwondering in het leven. Wij prikkelen 
deze nieuwsgierigheid door een betekenisvolle context te scheppen en een betrokken en 
intrinsiek gemotiveerde houding te stimuleren. Dit doen wij door in de middagen thematisch 
en projectmatig te werken in een rijke, uitnodigende leeromgeving. Kinderen leren nieuwe 
verbanden te leggen, vanuit verschillende invalshoeken. Zo begrijpen kinderen beter wat ze 
leren, hoe ze dat kunnen toepassen en waarom dat belangrijk en zinvol is.  

 
Procesgericht 
Een kind leert en ontwikkelt zich continu; zowel thuis, bij de opvang, in het verenigingsleven, in 
de buurt én op school. De professional heeft een cruciale rol in het leerproces dat een kind 
doormaakt. Wij begeleiden kinderen in hun proces door concrete doelen te stellen, gerichte 
instructie te geven, vragen te stellen, aan te moedigen en duidelijke afspraken te maken. 
Wanneer een kind met betrokkenheid werkt aan een activiteit op de grens van zijn/haar 
mogelijkheden, maakt het zich nieuwe vaardigheden en inzichten eigen. In onze 
procesgerichte aanpak hebben wij aandacht voor reflectie, feedback, samenwerken en het 
stimuleren van het creatief en kritisch denkvermogen.  

Eigenaarschap  
Het bevorderen van zelfstandigheid en eigenaarschap vinden wij belangrijk in de ontwikkeling 
van het kind. Kinderen die een succeservaring opdoen, omdat zij ervaren zélf iets te kunnen, 
ontwikkelen zelfvertrouwen. Binnen ons kindcentrum is er voor kinderen de ruimte om eigen 
keuzes te maken, verantwoordelijkheid te nemen en de eigen ontwikkeling met trots te 
presenteren. Wij helpen kinderen steeds meer de regie te nemen over hun eigen leren, als 
goede basis voor een leven lang leren.  
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2.4 Levensbeschouwelijke visie 
 
Wij staan open voor álle kinderen, ongeacht religie of achtergrond. Diversiteit is kenmerkend 
voor onze samenleving en als kindcentrum streven wij ernaar hier een afspiegeling van te zijn. 
Vanuit respect, empathie, compassie en solidariteitsgevoel zoeken wij altijd naar de verbinding 
met de ander en dragen wij zorg voor onze omgeving. Onze kernwaarden zijn zichtbaar in ons 
handelen en daar spreken we elkaar op aan.  
 

 

 
 
 

We streven ernaar dat kinderen binnen KC Leeuwesteyn:  

 

- een stevige basis ontwikkelen en weten waar hun talent ligt;  

- zelfinzicht hebben en een gevoel van eigenwaarde ontwikkelen; 

- verantwoordelijkheid tonen voor hun eigen gedrag en groei; 

- kunnen reflecteren op hun leerproces en de groeistappen die zij maken; 

- respectvol omgaan met de ander en de wereld om hen heen; 

- zichzelf kunnen zijn en stralen in hun ontwikkeling! 
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3. Organisatie 
 
3.1 Opbouw 
 
Ons toekomstige gebouw heeft drie verdiepingen. Op elke verdieping zijn één of meerdere 
domeinen. De begane grond is voor de allerjongsten. Hier zijn zowel de baby’s, dreumesen en 
peuters (domein 0-4 jaar) als de jonge kinderen (domein 4 t/m 7 jaar) te vinden. Op de eerste 
verdieping werken en spelen de 7- t/m 10-jarigen. De oudste kinderen (domein 10 t/m 13 jaar) 
gebruiken de tweede verdieping in het gebouw. Elk domein is onderverdeeld in stamgroepen. 
Ieder kind zit in een eigen stamgroep met vaste medewerkers. Dit biedt de kinderen veiligheid 
en houvast.  

Domein 0-4 jaar en domein 4-7 jaar 
In het domein 0-4 jaar vangen we kinderen op in kinderopvanggroepen en/of de peutergroep. 
In het domein 4-7 jaar zijn de kleutergroepen en groep 3 gehuisvest. Naast persoonlijke 
verzorging (van de allerjongsten), aandacht en geborgenheid, staan spelen en ontdekken hier 
centraal. We spelen en werken aan de hand van thema’s die aansluiten bij de leef- en 
belevingswereld van de kinderen. Dit doen we door het creëren van een uitdagende omgeving, 
gebruik te maken van concrete materialen en rijke hoeken in te richten die passen bij de 
thema’s. Bij de 4- tot 6-jarigen komen binnen de thema’s de verschillende 
ontwikkelingsgebieden aan bod, zoals woordenschatontwikkeling, voorbereidend taal en 
rekenen, samenwerken, sociaal-emotionele ontwikkeling enz.  

Wij zorgen voor een vertrouwde overgang tussen deze domeinen door gezamenlijke 
activiteiten te organiseren. De domeinen grenzen in de fysieke ruimte aan elkaar en daardoor 
kunnen de peuters en kleuters elkaar gemakkelijk ontmoeten, samen spelen en ontdekken. Dit 
zorgt voor een natuurlijke overgang tussen opvang en onderwijs.  
 
De overgang van groep 2 naar groep 3 wordt in het onderwijs door kinderen vaak als groot 
ervaren. De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Wij willen ons 
onderwijs in groep 3 laten aansluiten bij de behoefte van het jonge kind. In groep 3 gaat er 
veel tijd naar het aanvankelijk leren lezen, schrijven en rekenen. Dit doen wij door gerichte 
instructies en verwerking. Om de betrokkenheid, actieve houding en nieuwsgierigheid van 
jonge kinderen te behouden/verhogen krijgen de kinderen in groep 3 ook de kans spelend te 
leren in de hoeken. Wij denken en handelen vanuit de behoefte van de kinderen en de doelen 
die bijdragen aan een continue ontwikkeling.   
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Domein 6-9 jaar en domein 10-13 jaar  
Tijdens de hele schoolloopbaan blijft het kind deel uitmaken van een stamgroep. Dit is de 
groep waar het kind ’s ochtends de dag start en waar het de schooldag afsluit. Gedurende de 
dag zijn er activiteiten in de stamgroep, in instructiegroepen, op het leerplein en in de 
verschillende ateliers.  
Het werken op het leerplein betekent dat kinderen uit diverse stamgroepen tegelijk bezig zijn 
op het leerplein, zoals: samenwerken, individueel (stil) werken, staand werken, instructie of 
ondersteuning bij het werk ontvangen, onderzoek doen, presentaties voorbereiden enz. Vaak 
naar voorkeur, keuze, eigen planning of op uitnodiging of volgens rooster van de 
leerkracht/coach.  
Bij onze buitenschoolse opvang doen we uitdagende en ontwikkelingsgerichte activiteiten met 
kinderen, die zoveel mogelijk aansluiten bij de thema’s en projecten binnen het onderwijs. 
Voorbeelden zijn muziekactiviteiten, sport en spel, voorlezen, expressie, dansen en drama. 
Kinderen denken mee en participeren bij het creëren van het aanbod. 
Wij zorgen voor een vertrouwde overgang tussen onderwijs en opvang gedurende de dag door 
te werken aan dezelfde thema’s, gemeenschappelijk gebruik van ruimtes en minder 
wisselende gezichten voor kinderen.  
 
Ruimtegebruik 
De ruimte waarin wij met kinderen werken draagt bij aan een optimaal ontwikkelklimaat. Elk 
kind heeft een eigen stamgroepsruimte, een vaste plek waar het is voor groepsgerelateerde 
activiteiten (waaronder verjaardagen, reflectiemomenten, sociaal-emotionele ontwikkeling). 
Grenzend aan de stamgroepen zijn speel-, leer- en ontdekpleinen. Op deze pleinen zijn 
functionele hoeken en werkplekken gecreëerd. Kenmerkend is dat opdrachten worden 
uitgevoerd op plekken die daarvoor het meest geschikt zijn.  

We hebben ook nog de beschikking over: 
- twee speellokalen  
- een eigen gymzaal  
- kunstatelier (cultuur en kunst) 
- ontdekatelier (wetenschap en techniek) 
- aula met presentatieplek 
- kookstudio en aansluitend een moestuin 
- grand café  
- bibliotheek 
- buitenruimte 

3.2 Vormingsgebieden 
 
Kindcentrum Leeuwesteyn is continu in ontwikkeling. We ontwikkelen een rijk aanbod 
gebaseerd op (wetenschappelijk) onderbouwde inzichten.  

Hieronder omschrijven wij ons onderwijsaanbod dat we, waar mogelijk, verbinden met 
kinderopvang en BSO. Voor een specifieke omschrijving van het aanbod voor kinderopvang 0-4 
jaar en BSO verwijzen wij naar de pedagogische werkplannen. 

Rekenen 
We geven elke morgen in alle groepen rekeninstructie. Bij het jonge kind (4-6 jaar) komt 
rekenen op een speelse wijze aan bod in de kring en in de verschillende hoeken. Oudere 
kinderen krijgen de rekenstrategieën aangeleerd aan de hand van een methode (zie bijlage 
voor methodegebruik: in ontwikkeling). Daarna is er tijd voor praktische oefeningen. We 
koppelen de te leren vaardigheid ook aan de projecten, zodat opgedane kennis direct wordt 
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toegepast. 
  
Taal  
De kinderen zijn ’s morgens dagelijks met taal bezig. Taal kent de volgende onderdelen: 
technisch en begrijpend lezen, mondelinge taalvaardigheid, schriftelijke taalvaardigheid, 
taalbegrip, woordenschat, grammatica en spelling. Bij het jonge kind (4-6 jaar) bieden we de 
taal- en leesactiviteiten op een speelse wijze aan in de kring en in de verschillende hoeken. Dit 
in doorgaande lijn met het aanvankelijk (technisch) leesproces dat vanaf groep 3 zal starten. 
We koppelen de te leren vaardigheid ook aan de projecten, zodat opgedane kennis direct 
wordt toegepast. De leerkrachten gebruiken een methode voor het verzorgen van goed 
taalonderwijs. Zie bijlage-overzicht (in ontwikkeling).  

Engels 
Het goed leren spreken van Engels is voor ons een belangrijk speerpunt. We hebben de 
ambitie onze kinderen op te leiden tot wereldwijze, kritische denkers en doeners. Om die rol 
te kunnen vervullen is het van belang om een wereldtaal als Engels goed te beheersen. De 
doelen voor verwerving van het Engels koppelen we regelmatig aan ons projectonderwijs. 

Projectonderwijs  
We geven eigentijds, procesgericht en betekenisvol onderwijs. Dat realiseren we door 
projectmatig en thematisch te werken, met name in de middagen. De vakken 
wereldoriëntatie, techniek, creativiteit, ICT en mediawijsheid komen geïntegreerd aan bod. 
Hierbij doen de kinderen vaardigheden en kennis op binnen een bepaalde context, vaak door 
middel van onderzoekend leren. Het zelf nadenken over een onderzoeksvraag, 
experimenteren, onderzoeken en presenteren zien wij als belangrijke vaardigheden.  
Op themamuren en plekken verspreid door het kindcentrum laten we zien wat de kinderen 
leren, ontdekken, maken en schrijven. Elk thema sluiten we af met een presentatie voor de 
ouders of verzorgers, die trouwens altijd welkom zijn om tijdens het projectonderwijs te 
helpen. 

Expressie 
Kunst-en cultuureducatie verrijkt kinderen in hun kijk op de wereld. Het inspireert om anders 
te durven denken en het stimuleert de verbeeldingskracht. Wij bieden drama, tekenen, 
muziek, handvaardigheid en dans aan en werken hierbij samen met onze culturele partners in 
de wijk. We besteden veel aandacht aan de verschillende technieken en moedigen kinderen 
aan hun creativiteit te uiten en zo meer over zichzelf te ontdekken. Daarnaast reflecteren we 
samen op kunst. We koppelen de opdrachten zoveel mogelijk aan ons projectonderwijs, zodat 
het extra betekenis krijgt.  
 
Sport en gezonde levensstijl  
Kindcentrum Leeuwesteyn besteedt veel aandacht aan een gezonde leefstijl. We gaan ervan 
uit dat kinderen die goed in hun vel zitten ook beter presteren. Bewegen is erg belangrijk voor 
de ontwikkeling van het kind, zowel op motorisch, sociaal emotioneel als cognitief gebied. Ons 
toekomstige gebouw beschikt over 2 speellokalen en een grote eigen gymzaal. Binnen de 
beweeg- en sportlessen wordt gewerkt aan vaardigheden, kennis en een positieve houding ten 
aanzien van lichamelijke oefening.  

Actief burgerschap en sociale integratie 
Actief en democratisch burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te 
maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Daarvoor zijn 
zelfkennis, zelfstandig over (lands)grenzen heen kunnen kijken, samenwerken en écht contact 
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maken belangrijker dan ooit. Wij stimuleren kinderen samen beslissingen te nemen en 
conflicten op te lossen. Kinderen ervaren dat debat en filosofie bijdragen aan de onderlinge 
verbinding en inzicht geven in verschillen. Actief burgerschap en sociale integratie vullen wij 
onder andere in door onze lessen levensbeschouwelijke vorming en ons projectonderwijs.  
 
Levensbeschouwelijke vorming 
Met onze levensbeschouwelijke vorming begeleiden en ondersteunen wij kinderen bij het 
verkennen, bewustmaken en verrijken van hun wereld. Wij horen bij de stichting PCOU. De 
scholen binnen onze stichting zijn ontstaan in de protestants-christelijke traditie. Als 
ontmoetingsschool streven wij naar een praktische vertaling van christelijk geïnspireerde 
waarden en normen, zoals respect, zorgzaamheid en tolerantie in een multiculturele 
samenleving.  

Wij laten ons inspireren door bezielde verhalen en vinden het belangrijk om samen te delen en 
te vieren. Behalve dat verhalen uit de christelijke traditie aan bod komen, besteden wij ook 
aandacht aan verhalen uit andere wereldgodsdiensten. Wij reflecteren met kinderen op 
levensbeschouwelijke ideeën, waarin de dialoog met de ander centraal staat.  
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3.3 Onze aanpak 
 
Het kind start en eindigt de schooldag in de eigen stamgroep, met een vaste groepsruimte en 
een eigen leerkracht. Er is ruimte voor ontmoeting, de dag doorspreken, sociaal-emotionele 
ontwikkeling of levensbeschouwelijke vorming.  

Opbouw van de dag 
In de ochtend werken we gericht aan de reken- en taalontwikkeling. Instructies vinden 
voornamelijk plaats in de groepsruimten, met leerpleinen als verrijking om kinderen 
individueel of in groepjes te laten samenwerken. In de middag is het projectonderwijs. De 
leerlingen passen hun kennis dan toe door het formuleren van onderzoeksvragen, op 
onderzoek te gaan en hierover verslag te doen. Er zijn regelmatig nieuwe dingen te zien, leren 
en beleven. 
De eet- en drinkmomenten gedurende de dag vinden plaats in de groepsruimte met de eigen 
stamgroep en vaste leerkracht. We geven elke overgang van werken of spelen aan door het 
laten horen van een rustig muziekfragment. Kinderen weten dan wat er van hen verwacht 
wordt: de activiteit afronden, spullen opruimen en teruggaan naar de stamgroepruimte.  

Instructie  
Wij streven binnen ons onderwijsaanbod naar kwalitatief hoogwaardige instructies. Daarom 
werken we met concrete en zichtbare lesdoelen en betrekken we de leerlingen hier actief bij. 
Onze leerkrachten reflecteren voortdurend op hun eigen handelen en toetsen bij de kinderen 
of hun instructies voldoende helder zijn. Zo blijven de leerkrachten scherp en goed 
aangesloten bij de leerbehoeften van de kinderen.  
 
Dag-/weektaak 
Elk kind heeft een dag-/weektaak met opdrachten die passen bij de doelen die worden 
behandeld in de groep én passen bij het kind. Een dag- of weektaak bestaat uit verschillende 
opdrachten op het gebied van de cognitieve ontwikkeling (lezen, schrijven, taal en rekenen), 
de creatieve ontwikkeling en de motorische ontwikkeling. Daarnaast staan er aanvullende 
opdrachten op de dag-/weektaak passend bij de groeidoelen en het tempo van het kind. We 
bouwen het werken met dag- en weektaken, en daarmee het gevoel van eigenaarschap, 
langzaam op. Al bij de kinderopvang besteden we aandacht aan zelfredzaamheid. In groep 1 
krijgen kinderen één of meerdere opdrachten per dag en in groep 8 krijgen ze opdrachten voor 
de hele week. Kinderen krijgen bij ons de ruimte om hun werk zelf in te plannen. Als een 
leerling moeite heeft met plannen en het maken van de juiste keuzes, krijgt hij/zij daarbij hulp.  
 
Reflectie & feedback 
Ieder kind maakt zijn eigen unieke ontwikkeling door. Wij vinden het belangrijk dat kinderen 
reflecteren op hun eigen leerproces. Reflectie draagt bij aan zelfsturing. Door te reflecteren, 
leren kinderen wat ze de volgende keer anders of beter kunnen doen. Ook draagt het bij aan 
inzicht in wat ze juist al heel goed kunnen, wat hun gevoel van eigenwaarde versterkt. Elk 
dagdeel wordt afgesloten met een reflectiemoment. Dit kan in een kring, met een 
coöperatieve structuur of een moment van individuele reflectie.  
Het is de taak van de leerkracht om kinderen zo goed mogelijk te begeleiden door het geven 
van procesgerichte feedback. Aanmoediging en het geven van effectieve complimenten, 
draagt bij aan het competentie gevoel en het zelfvertrouwen van het kind. Een effectief 
compliment is specifiek, oprecht en betreft het gedrag van het kind. Dit daagt uit tot het 
nemen van een vervolgstap in de ontwikkeling. 
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Ontwikkelvolgsysteem 
Wij observeren de ontwikkeling van het kind om het een passend en beredeneerd aanbod te 
kunnen doen. De te behalen doelen zijn bekend bij de leerkracht, het kind en de ouders. In ons 
kindcentrum werken we met een doorgaande lijn tussen opvang en onderwijs. Dat betekent 
dat het aanbod in de kinderopvang en het onderwijs in elkaars verlengde ligt. We verkennen 
dan ook de mogelijkheid voor een gezamenlijk kindvolgsysteem van 0-13 jaar.  
 
Wij volgen de brede ontwikkeling van het kind continu en brengen die als volgt in beeld:  

1. De rapportage van harde gegevens: toetsresultaten, gegevens over het niveau van het kind, 
vaardigheidsscores van CITO. 
2. Het volgsysteem van Parnassys (op dit moment: 4 t/m 7 jaar) om de ontwikkeling van 
kinderen te observeren en te registreren.  
3. In het portfolio staat welke kennis en vaardigheden het kind beheerst, maar ook waar het 
kind trots op is. Dus naast een weergave van de groei op basisvaardigheden (taal en rekenen) 
ook veel aandacht voor andere vaardigheden, waaronder persoonlijke ontwikkeling, sociale 
ontwikkeling, projectonderwijs, motorische ontwikkeling en creativiteit. 
4. De onderdelen 1, 2 en 3 vormen het uitgangspunt voor het kindgesprek.  
 
Kindgesprekken 
Het gesprek over de resultaten en de groei is een essentieel onderdeel van het aanbod binnen 
ons kindcentrum. Het doel van het kindgesprek is om met de leerling zelf te spreken over het 
leergedrag en groeistappen. Aan de hand van een gespreksformulier stelt de leerkracht in een 
kort gesprek een aantal vragen, bijvoorbeeld: Waar ben je trots op? Welke stap heb je de 
afgelopen periode gezet? Hoe ging dat? Waar wil je de komende tijd aan werken? Wat vind je 
nog moeilijk? Wat heb je nodig om je volgende stap te zetten? Wij zien het kindgesprek als 
effectief middel om kinderen te betrekken bij hun eigen leerproces, waardoor zij meer 
gemotiveerd raken om te leren.  

Portfolio 
De ontwikkeling van het kind leggen we vast in een portfolio. Een portfolio geeft inzicht in wat 
goed gaat en wat nog minder goed gaat en is gericht op het bevorderen van leren. Op deze 
manier krijgt een leerling meer inzicht in zijn eigen leerproces en kan het onderwijs beter 
worden afgestemd op de behoeften van het kind. Het portfolio laat de groei zien die het kind 
maakt en dit stimuleert het kind een volgende stap te zetten. Het kind ontwikkelt een 
zelfsturende houding en ervaart meer eigenaarschap over zijn eigen leerproces.  
 
Doelgericht onderwijs 
Binnen ons aanbod staan doelen vast die samenhangen met de basiskennis die ieder kind 
nodig heeft. Dit zijn groepsdoelen die zichtbaar in de groepsruimte hangen. Het kind kiest  ook 
groeidoelen passend bij zijn/haar mogelijkheden. Groeidoelen helpen kinderen om het beste 
uit zichzelf te halen en te vertrouwen op hun eigen kunnen. Deze individuele groeidoelen 
staan in de weektaak en in het portfolio van het kind. In een persoonlijk kindgesprek 
bespreken wij de ontwikkeling met het kind en stimuleren wij kinderen te evalueren en te 
reflecteren op gestelde doelen. 
 
Wij zien de ontwikkeling van het kind als een continu proces. Het belangrijk om het kind te 
betrekken bij het stellen van doelen en het vieren van successen. Fouten maken zien wij als 
onderdeel van het leerproces. Een essentieel onderdeel van onze leercultuur is dat wij praten 
met kinderen over hoe hersenen groeien, hoe je beter kunt worden door te oefenen en dat je 
van elkaar kunt leren.  
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Als een kind opvalt in gedrag of competentie, is dit een signaal om te onderzoeken zodat we 
het kind beter kunnen begeleiden. Dit kan zijn in de vorm van (individuele) instructie, 
procesbegeleiding en door het inzetten van extra of specifieke materialen. Het doel is altijd 
groei en het kunnen maken van een vervolgstap in de ontwikkeling. Als het kind niet profiteert 
van deze (individuele) aanpak en onvoldoende groei laat zien, kan het nodig zijn om het kind 
verder te onderzoeken. De leerkracht gaat in gesprek met de ouders en zij kijken samen welke 
hulpinstantie het beste kan worden ingeschakeld.  

 
Verschillende rollen leerkracht 
Onze leerkrachten kunnen schakelen tussen verschillende rollen, namelijk de didacticus, 
pedagoog en coach.  

De leerkracht als didacticus geeft duidelijke instructies en uitleg. De didacticus maakt de 
doelen zichtbaar, stimuleert een actieve bijdrage van kinderen en controleert of hij/zij de 
instructie goed heeft uitgelegd. Wij werken vanuit een duidelijke structuur en gaan effectief 
om met verschillen tussen kinderen.  

De leerkracht als pedagoog zorgt voor een veilig leer- en werkklimaat waarin een kind zich 
gezien en gewaardeerd voelt. Onze kernwaarden verbinding en welzijn laten zien dat wij veel 
belang hechten aan een positieve grondhouding en een sterke relatie tussen leerkracht en 
leerling.  

De leerkracht als coach heeft een ondersteunende houding in het leerproces van een kind. De 
coach stimuleert kinderen om hun eigen leren zoveel mogelijk zelf te sturen en geeft feedback 
met het oog op verbetering. Hij/zij stimuleert kinderen om problemen die zij tegenkomen 
tijdens hun leerproces zelf op te lossen en helpt hen daarbij als dat nodig is.  

In onderstaand model, gebaseerd op literatuur, worden verschillende categorieën 
gepresenteerd die van belang zijn bij een coachende houding van een leerkracht (bron: 
Lectoraat Innovatief en Effectief onderwijs Saxion).  
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3.4 Werken aan kwaliteit 
 
Een heldere visie is belangrijk voor een 
schoolorganisatie. Wij hebben dit geformuleerd aan de 
hand van onze acht kernwaarden (zie 2.2 en 2.3). De 
kernwaarden van ons kindcentrum vormen het hart 
van onze organisatie. Bij alle keuzes die we maken 
laten we ons leiden door onze visie.  
Onze organisatie is een professionele leergemeenschap 
waarbij het hele team zich eigenaar voelt van de 
kwaliteit: doen wij de goede dingen en doen wij de 
goede dingen goed? 
We werken met ambitiekaarten waarop onze focus 
staat voor de komende jaren. Belangrijke processen 
hebben we vastgelegd in kwaliteitskaarten, zodat voor 
iedereen duidelijk is waarom en hoe we werken. We 
maken hierbij gebruik van de ‘plan-do-check-act cyclus’ 
(zie afbeelding). Hiermee geven we vorm aan onze 
ontwikkelingsgerichte houding in een professionele 
cultuur, met als doel: continue verbetering van 
processen en afspraken.  

3.5 Ons team 
 

Leerkrachten, pedagogisch medewerkers en leiding werken als één team met één visie en 

missie. De kinderen ontwikkelen zich binnen ons kindcentrum in een doorgaande lijn en 

ervaren van 0 tot 13 jaar een veilige en vertrouwde omgeving. Klik hier om ons huidige team te 

bekijken. Onze professionals zijn natuurlijk allemaal verschillend, maar delen het volgende:  

Ze hebben lef 
- weten kinderen en hun omgeving te inspireren; 
- zijn ambitieus en gedreven in wat zij doen; 
- leren en ontwikkelen, net als de kinderen, continu. 
 
Ze zijn coöperatief 
- kunnen een sterke relatie op bouwen met het kind, de ouder en elkaar; 
- zjjn respectvol en professioneel in het contact met anderen; 
- dragen samen één pedagogische visie uit en voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid; 
- delen kennis, vaardigheden en ervaringen met elkaar. 

Ze zijn ontwerpers  
- zijn creatief in het bedenken van oplossingen; 
- zien kansen in plaats van problemen; 
- hebben een open en positieve grondhouding; 
- zijn leergierig en reflectief. 

Eén managementteam 
Kindcentrum Leeuwesteyn heeft een gezamenlijk managementteam. Het managementteam is 
verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het kindcentrum. Het managementteam 
bestaat uit de directeur kindcentrum en de clustermanager kinderopvang. Deze nauwe 
samenwerking draagt bij aan een breed gedragen gezamenlijke visie, gedeelde betekenisvolle 

https://www.kcleeuwesteyn.nl/algemeen/ons-team/
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activiteiten, meer interactie tussen professionals en een versterkte doorgaande lijn voor 
kinderen van 0 tot 13 jaar. 

 
Innovatieteam 
Eens per twee maanden ontmoet het team van KC Leeuwesteyn het innovatieteam. Dit is 
een sterk netwerk met bevlogen professionals uit het onderwijs (waaronder sport), 
kinderopvang, culturele instellingen en een ouder. Ook zijn vanuit de Marnix Academie 
(lerarenopleiding) studenten en een docent 'toekomstgericht onderwijs' betrokken. Het doel 
van het samenkomen is om elkaar te inspireren en feedback te geven. Dit netwerk laat zien 
hoe wij in verbinding staan met de wereld om ons heen.  

3.6 Samenwerking met andere instanties  
 
De omgeving is nog in aanbouw. Daarom zullen wij onze ‘sociale kaart’ continu aanvullen. De 
samenwerking met de sportverenigingen de buurt, de bibliotheek Leidsche Rijn/De Meern, 
jeugdgezondheidszorg, consultatiebureau en het buurtteam vinden wij belangrijk. We werken 
al samen met culturele instellingen in de buurt: De Vrijstaat en Het Wilde Westen. 

Binnen Kindcentrum Leeuwesteyn is het onderwijs onderdeel van de stichting 
PCOU/Willibrord. We werken samen in een unit bestaande uit vier PCOU-scholen: De 
Boomgaard, De Oase en 2e Marnix School en KC Leeuwesteyn (unit KA2). Het 
kinderopvangdeel is onderdeel van KMN Kind & Co. Kindcentrum Leeuwesteyn neemt deel aan 
het IKC netwerk van de gemeente Utrecht.  
 
Doorstroom naar voortgezet onderwijs 
Een soepele overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs is van belang. Daarvoor is in 
Utrecht de POVO-procedure (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) ontwikkeld. Ouders en 
kinderen van groep 8 krijgen aan het begin van het schooljaar informatie over de POVO-
procedure. Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Wij maken nog een keuze 
voor een geschikte eindtoets, passend bij onze visie.  
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4. Aanmelden 
 

4.1 Hoe kan ik aanmelden voor onderwijs? 
 
Voor-aanmelden basisschool 
Is uw kind jonger dan drie jaar, dan kunt u uw kind voor-aanmelden via het formulier op de 
website. U krijgt een bevestiging van ons via de mail. Zodra uw kind 2,5 jaar is, nemen wij 
contact met u op of wij de voor-aanmelding kunnen omzetten in een aanmelding. De plaats op 
de lijst met voor-aanmeldingen is - nadat de aanmelding heeft plaatsgevonden - bepalend voor 
de volgorde van plaatsing. Wij volgen met deze procedure de richtlijnen van de overheid. 

Aanmelden basisschool 
Is uw kind ouder dan 3 jaar en heeft u interesse in onze basisschool? Wij maken graag 
persoonlijk kennis met u. Voor een afspraak kunt u een mailtje sturen naar 
info@kcleeuwesteyn.nl. De directeur neemt vervolgens contact met u op voor een persoonlijk 
informatiegesprek. In dit gesprek wordt ingegaan op ons onderwijsconcept en onze manier 
van werken. Na het informatiegesprek, kunt u uw kind schriftelijk aanmelden via het 
aanmeldformulier. De aanmeldingsformulieren worden behandeld op volgorde van 
binnenkomst.  
 
Zij-instroom 
Wij zijn een groeiende school die van onderuit opbouwt. Op dit moment ziet het er naar uit 
dat wij in september 2019 starten met een groep 1-2/3. Komt u in de wijk wonen en heeft u 
kinderen die volgend schooljaar naar groep 4 t/m 8 gaan? Neem dan contact met ons op om 
de mogelijkheden te bespreken via: info@kcleeuwesteyn.nl. 

4.2 Hoe kan ik aanmelden voor kinderopvang? 
 
Aanmelden kinderopvang 0-4 jaar en buitenschoolse opvang (BSO) 
Via een link op onze website kunt u aanmelden voor de kinderopvang 0 tot 4 jaar en/of BSO. 
Na inschrijving wordt u door de afdeling Planning van KMN Kind & Co op de hoogte gehouden 
omtrent de definitieve startdatum en de beschikbaarheid op de locatie. Een inschrijving is 
overigens vrijblijvend. Zodra u bericht van ons ontvangt over de opvangmogelijkheden, kunt u 
kiezen of u gebruikmaakt van het aanbod. 

 

  
  

https://www.kcleeuwesteyn.nl/nieuwe-ouders/vooraanmelden/
mailto:info@kcleeuwesteyn.nl
mailto:info@kcleeuwesteyn.nl
https://www.kcleeuwesteyn.nl/nieuwe-ouders/aanmelden-kinderopvang/
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5. De ouder 
 
5.1 Partners 
 
Goed contact tussen ouders, kinderen en de professionals vinden wij heel belangrijk. Wij zien 
elkaar als gelijkwaardige partners. Onze samenwerking heeft een pedagogisch, democratisch 
en organisatorisch doel. 

 
Pedagogisch doel 
Ouders als partners werken samen in de opvoeding, begeleiding en ontwikkeling van hun kind 
binnen ons kindcentrum, thuis en in de wijk. Ouders zijn zich bewust van de gedeelde 
verantwoordelijkheid ten aanzien van de ontwikkeling van hun kind. Zij kiezen bewust voor 
Kindcentrum Leeuwesteyn en hebben vertrouwen in de visie. 
 
Organisatorisch doel 
Ouders helpen en werken mee en leveren een belangrijke bijdrage aan het reilen en zeilen van 
het kindcentrum. Ouders ervaren het kindcentrum als een toegankelijke plek en zetten eigen 
talenten en kennis daarvoor in. 
 
Democratisch doel 
Ouders praten informeel en formeel mee, denken en beslissen mee over de opvang en het 
onderwijs binnen het kindcentrum. 

5.2 Oudercommunicatie 
 
Zo bieden wij ouders informatie aan:  
 
• de nieuwsbrief verschijnt eens in de drie tot vier weken per e-mail; 
• de kindcentrumgids verschijnt jaarlijks en biedt veel achtergrondinformatie; 
• onze website www.kcleeuwesteyn.nl biedt vooral nieuwe ouders/verzorgers informatie over 
ons kindcentrum; 
• het gezamenlijk ouderportaal heeft een jaarkalender, nieuwtjes, foto’s en berichten uit de 
groep; 
• regelmatige uitnodigingen voor bijeenkomsten of activiteiten, denk bijvoorbeeld aan 
vieringen en voorstellingen;  
• we nodigen ouders van harte uit hun eigen kennis en talenten te delen binnen het 
kindcentrum; 
• tijdens het intakegesprek met leerkracht en pedagogisch medewerker; 
• tijdens het ontwikkelgesprekken met leerkracht (eventueel pedagogisch medewerker), ouder 
en kind.  
 

5.3 Ouderenquête 

 
Wij vinden het belangrijk te horen wat ouders/verzorgers vinden van ons kindcentrum. 
Daarom nemen we elke twee jaar een ouderenquête af. De plus- en minpunten bespreken we 
in het team en in de medezeggenschapsraad/oudercommissie. Samen denken we na over 
verbeteringen en maken we hierover nieuwe afspraken.  

http://www.kcleeuwesteyn.nl/
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5.4 Ouderbijdrage 
 
Wij vragen ieder jaar een vrijwillige ouderbijdrage aan de ouders/verzorgers. Hier betalen we 
extra voorzieningen en activiteiten van, zoals het schoolreisje, het kamp en speciale 
activiteiten. Dit zijn activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en dus niet 
door de overheid worden betaald.  

De hoogte van deze vrijwillige ouderbijdrage wordt ieder jaar met instemming van de 
medezeggenschapsraad vastgesteld. De ouderbijdrage is vrijwillig. Uiteraard hopen wij dat u 
de vrijwillige bijdrage wilt betalen, zodat de school extra voorzieningen en activiteiten kan 
realiseren en uw kind aan de extra activiteiten die de school organiseert kan meedoen. De 
hoogte van de ouderbijdrage is 65 euro per jaar per kind.  

We financieren van de ouderbijdrage wonder andere de volgende activiteiten:  
 
• viering Kinderboekenweek; 
• viering Sinterklaas;  
• kerstviering; 
• eindejaarsfeest; 
• schoolreisje groep 1 t/m 3; 
• sportdagen; 
• onderhoud moestuin;  
• kamp vanaf groep 4. 
 
Voor kinderen die in de periode januari-juni instromen betaalt u de helft van de ouderbijdrage. 

5.5 Medezeggenschapsraad (MR) 
 
Doel van de MR is: medezeggenschap van schoolteam en ouders realiseren over de 
beslissingen die het schoolbestuur en/of de directie ten aanzien van het kindcentrum neemt. 
Ouders en leerkrachten hebben door deze raad een actieve inbreng in de besluitvorming en 
hebben een adviserende rol. De Medezeggenschapraad (MR) is vastgelegd in een wettelijk 
reglement.  
 
De scholen binnen de Stichting PCOU hebben een Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich bezig met zaken die alle PCOU-scholen 
aangaan.  

5.6 Ouderraad (OR) 
 
De ouderraad denkt en doet actief mee over/bij allerlei praktische zaken, zoals de vieringen 
van verschillende feesten, de sport- en speldagen, schoolreisjes, feesten, en allerhande andere 
zaken. De ouderraad wil graag de schakel zijn tussen ouders en school.  

Wij denken als kindcentrum na over hoe de OR en MR te combineren met de 
oudercommissie uit de kinderopvang zodat we ook op dit niveau zo goed mogelijk 
samenwerken. 
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6. Praktische zaken 
 

6.1 Openingstijden 
 
In de toekomst kan uw kind het hele jaar terecht bij kindcentrum Leeuwesteyn van 7:30 uur 
tot 18:30 uur. Het kinderdagverblijf en de BSO zijn 52 weken per jaar op werkdagen geopend 
(dus niet op zaterdag en zondag).  

Alleen tijdens erkende feestdagen is het kindcentrum gesloten. 

6.2 Onderwijstijd 
 
De schooltijden voor de kinderen van 4 tot 13 jaar zijn van 8:30 uur (de deuren gaan om 8:20 
uur open) tot 14:00 uur. Na die tijd is er buitenschoolse opvang. Bij voldoende aanmeldingen 
starten wij ook met voorschoolse opvang. 

Wij werken met een continurooster zodat kinderen in een constante pedagogische situatie zijn 
met hun leerkrachten en begeleiders. Geen onderbreking met overblijven en zoveel mogelijk 
ruimte voor rust, ritme en regelmaat. 
 
In de wet is vastgelegd dat kinderen in het primair onderwijs over acht achtereenvolgende 
jaren in totaal minimaal 7520 uur onderwijs moeten krijgen. Onze schooltijden en ons 
vakantierooster zijn zodanig opgesteld dat aan deze eis wordt voldaan.  

6.3 Vakanties en lesvrije dagen 
 
De vakanties en vrije dagen in het schooljaar 2019-2020 zijn als volgt: 

Eerste schooldag  ma 2 sept 2019  

Studiedag 1  di 8 okt 2019  

Herfstvakantie  za 19 okt 2019 t/m zo 27 okt 2019    

Studiedag 2  vr 6 dec 2019  

Kerstvakantie  za 21 dec 2019 t/m zondag 5 jan 2020  

Studiedag 3  do 30 jan 2020  

Krokusvakantie  za 22 febr t/m zo 1 mrt 2020  

Studiedag 4  ma 2 mrt 2020   

Studiedag 5  woe 1 apr 2020  

Goede vrijdag  vr 10 apr 2020  

Paasmaandag  ma 13 apr 2020  
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Meivakantie (incl Koningsdag ma 27 apr 2020)  za 25 apr t/m zo 3 mei 2020  

Bevrijdingsdag   ma 4 mei en di 5 mei 2020  

Hemelvaart  do 21 mei en vr 22 mei 2020   

Pinkstervakantie  ma 1 juni  t/m zo 7 juni 2020  

Studiedag 6  ma 8 juni 2020  

Zomervakantie  vr 17 juli  t/m zo 30 aug 2020  

 

Ons schoolrooster is elke dag van 8.30u tot 14u. Op twee dagen zijn de kinderen eerder uit. Dit 

betreft de dag voor de kerstvakantie en de dag voor de zomervakantie. De kinderen lunchen 

deze dag thuis.  

Vr 20 december 2019: om 12.30u uit  

Vr 17 juli 2020: om 12.30u uit  

  

6.4 Ziek melden 
 
Als uw kind ziek is, kunt u dit per mail doorgeven aan de groepsleerkracht. Hebben we  
kinderen die niet aanwezig zijn geen ziekmelding ontvangen, dan nemen wij vóór 9.00 uur 
voor alle zekerheid telefonisch contact op. 

6.5 Foto- en video-opnames 
 
Tijdens activiteiten, excursies en presentaties maken we foto’s en video’s. Natuurlijk gaan we 
daar zorgvuldig mee om. Wij plaatsen geen foto’s waardoor kinderen schade kunnen 
ondervinden en we plaatsen bij foto’s en video’s nooit namen van kinderen.  

In onze school-app vragen wij uw toestemming voor het gebruik van foto’s en video’s van uw 
zoon/dochter. U mag altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming.  
 

6.6 Aanvragen extra verlof 
 
Extra verlof mag alleen worden toegekend voor religieuze feestdagen, gewichtige 
omstandigheden of vanwege de aard van het beroep van (een van) de ouders.  

6.7 Gezond kindcentrum 
 
Wij vinden het belangrijk om op een positieve manier een gezonde leefstijl te stimuleren bij 

kinderen. Kinderen die gezond eten en veel bewegen zitten lekker in hun vel en spelen en 

leren beter. Als tussendoortje rond 10 uur eten álle kinderen groente of (gedroogd) fruit, dat 

zij van huis meenemen. Wij stimuleren het drinken van water. Rond 12 uur lunchen wij met de 

kinderen. Alles wat door uw kind niet wordt opgegeten, geeft de leerkracht weer aan uw kind 

mee terug. Zo kunt u zien of u uw kind voldoende of teveel meegeeft naar school. Wij 

proberen zo min mogelijk afval te produceren dus wij vragen u het drinken in een beker of 
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bidon mee te geven en het brood in een trommeltje. Graag met de naam van uw kind erop 

vermeld. 

 
Jarig zijn is een feest en natuurlijk niet compleet zonder traktatie. Aangezien het vaak feest is 
binnen ons kindcentrum, vinden we het fijn als de jarige kinderen op iets gezonds trakteren. 
Bijvoorbeeld fruit of groente, een handje popcorn, een spies met kaas en worst of een leuke 
pen of kleurplaat. Ook is het belangrijk dat een traktatie niet te groot is. Voor ideeën zie: 
www.voedingscentrum.nl/trakteren. Bij speciale gelegenheden of festiviteiten bieden wij 
kinderen en ouders gezonde hapjes en drankjes. Zo zorgen we samen voor een gezonde 
leefstijl van kinderen! 

 

  

http://www.voedingscentrum.nl/trakteren
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7. Procedures 

7.1 Klachtenprocedure 
 
Wij volgen de klachtenprocedure zoals die door het bestuur van onze school voor al haar 
scholen is vastgesteld. Voor informatie over deze procedure kunt u terecht bij directeur van de 
school of het bestuur van de Stichting PCOU/Willibrord.  
 
Afhandeling van klachten  
Klachten over de gang van zaken in de school tussen kinderen, ouders, personeel, 
schoolleiding en alle overige bij de school betrokken personen lossen we in eerste instantie 
onderling op schoolniveau op. De voorkeur gaat uit naar dat de klager zich rechtstreeks richt 
tot degene tegen wie zijn klacht is gericht, dan wel tot diens leidinggevende, dan wel 
rechtstreeks tot de directeur. Ook is het mogelijk om eerst de contactpersoon van de school te 
benaderen. Als dit niet mogelijk is, doordat afhandeling van de klacht niet naar tevredenheid 
heeft plaatsgevonden of door de aard van de klacht, dan kunt u een beroep doen op de 
klachtenregeling. De regeling biedt mogelijkheden voor het indienen van een klacht bij de 
directeur, het bestuur of rechtstreeks bij de landelijke klachtencommissie.  
 
De contactpersoon:  

• is eerste aanspreekpunt bij klachten;  

• verzorgt de eerste opvang als een klacht wordt ingediend;  

• handelt naar eigen inzicht eenvoudige klachten af;  

• verwijst de klager door in het geval van een zware, gevoelige of complexe klacht;  

• informeert over de mogelijkheden die de klachtenregeling biedt;  

• verwijst indien noodzakelijk door naar gespecialiseerde instanties. 

De klachtenregeling staat op de website van Stichting PCOU/Willibrord: www.pcouwillibrord.nl 

7.2 Vertrouwensinspecteur 
 
De vertrouwensinspecteur adviseert en ondersteunt kinderen, docenten, ouders en andere 
betrokkenen bij klachten rond seksueel misbruik, seksuele intimidatie en ernstig fysiek of 
geestelijk geweld.  

Bij een vermoeden van seksueel misbruik is een school wettelijk verplicht contact op te nemen 
met de vertrouwensinspecteur. Ook voor vragen of meldingen over discriminatie en 
radicalisering kunt u terecht bij de vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteur is alleen 
voor vertrouwenskwesties tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900-1113111.  

7.3 Sponsoring  
 
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft in 2009 met veertien 
organisaties een convenant afgesloten. Hierin staan gedragsregels die een school helpen om 
op een verantwoorde manier met sponsoring om te gaan. Het convenant bevordert of 
bestrijdt sponsoring niet. Er staat in waar scholen op moeten letten, waar sponsors aan 
gebonden zijn, wat valkuilen zijn en hoe scholen inspraak van ouders, teams en leerlingen 
moeten organiseren. Het convenant is van toepassing op Stichting PCOU/Willibrord.  

http://www.pcouwillibrord.nl/
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In het convenant heeft het Ministerie van OCW de eerdere regels aangescherpt:  

• nieuwe sponsorcontracten moeten zich richten op een gezonde levensstijl van leerlingen;  

• bedrijven mogen alleen met scholen samenwerken vanuit een maatschappelijke 
betrokkenheid;  

• de samenwerking tussen scholen en bedrijven mag geen nadelige invloed hebben op de 
geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van leerlingen;  

• de kernactiviteiten van de school mogen niet afhankelijk worden van sponsoring.  
 
De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de naleving van de regels. Op dit moment 
maakt onze school geen gebruik van sponsoring. 

7.4 Verbod op gezichtsbedekkende kleding 
 
Wij vinden persoonlijk contact en communicatie belangrijk. Essentieel daarvoor zijn vooral 
luisteren en spreken (gesprekken, informatieoverdracht, allerlei ontmoetingen) en het elkaar 
kunnen aankijken en daardoor kunnen zien van ogen en gezichtsuitdrukkingen.  

Vooral jongere kinderen worden vaak opgehaald. Wij kunnen alleen een kind met iemand 
laten meegaan als de identiteit van die persoon kan worden vastgesteld. Daarom is het 
verboden om kleding te dragen die het gezicht zodanig bedekt dat de ogen, neus en mond niet 
zichtbaar zijn, zoals bij een bivakmuts, boerka, gezichtssluier, integraalhelm en een niqaab het 
geval is. Wij staan voor een veilig klimaat waarin iedereen die op het schoolterrein aanwezig is 
kan worden geïdentificeerd. Dit is ook van belang om bezittingen van de school, leerlingen, 
werknemers en externen te beschermen.  

7.5 Meldcode 
 
Als school kunnen we te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of 
kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee. Daarom is de Meldcode 
huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld. Vanaf 1 juli 2013 zijn beroepskrachten 
verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. Deze meldcode beschrijft in vijf 
stappen wat we moeten doen bij vermoedens van geweld: 

Stap 1: in kaart brengen van signalen; 
Stap 2: overleggen met het zorgteam of de vertrouwenspersoon van de school; en eventueel 
raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of het Steunpunt Huiselijk 
Geweld (SHG); 
Stap 3: gesprek met de betrokken ouders;  
Stap 4: wegen van het geweld of de kindermishandeling;  
Stap 5: beslissen: hulp organiseren of melden. 

7.6 Schoolverzekering 
 
De school heeft een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen (leerlingen, personeel, 
vrijwilligers) bij schoolactiviteiten verzekerd.  

De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit 
leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor 
zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). 



    

Kindcentrumgids KC Leeuwesteyn 2019-2020    25 

Materiële schade (kapotte bril, fiets enz.) valt niet onder de dekking. De 
aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn 
(personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen.  

Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten die vaak aanleiding zijn tot misverstand: 
Ten eerste is de school het schoolbestuur niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens 
de schooluren en de buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, 
zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze 
opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft 
pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout of nalatigheid. 
Als er tijdens een gymnastiekles een bal tegen een bril komt, valt de schade aan de bril niet 
onder de aansprakelijkheidsverzekering.  

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor schade die door onrechtmatig gedrag van 
leerlingen is veroorzaakt. In dat geval zal de verzekering van de ouders van de betreffende 
leerling aangesproken moeten worden. Voor leerlingen die jonger zijn dan 14 jaar, en dat is 
gebruikelijk op de basisschool, zijn de ouders verantwoordelijk voor hun doen en laten. Het is 
dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering 
afsluiten. 

 
7.7 Ondersteuning  

Het ondersteuningsprofiel van ons kindcentrum wordt nog opgesteld.  

 
7.8 Veiligheid 
 
Het werken in een veilige omgeving, zowel fysiek als sociaal, vinden wij belangrijk voor zowel 
onze kinderen als onze professionals. In onze veiligheidsplannen beschrijven we wat we doen 
aan preventie, hoe we veiligheid monitoren en hoe we handelen als er onveilige situaties 
ontstaan.  

Veiligheidsbeleid 
Jaarlijks onderzoeken wij de sociale veiligheidsbeleving van de kinderen vanaf circa 
negenjarige leeftijd. Wij onderzoeken de komende periode welke veiligheidsvragenlijst het 
beste aansluit bij ons concept. Zodra wij (voldoende) kinderen hebben in de beoogde 
leeftijdscategorie kunnen wij de lijsten afnemen. Op basis van een analyse van de resultaten 
gaan we na of er maatregelen ter verbetering van de veiligheidsbeleving van kinderen nodig 
zijn. We rapporteren hierover naar zowel de kinderen als de ouders. 

Anti-pestprotocol 
Ons anti-pestprotocol is nog in ontwikkeling. We zullen een coördinator aanstellen voor het 
anti-pestbeleid. Hij/zij is ook aanspreekpunt voor kinderen die worden gepest of voor hen die 
willen praten over een situatie waarin wordt gepest.  
 
Risico-inventarisatie  
Wij stellen periodiek een risico-inventarisatie op, waarin alle risico’s onderkend worden. IAls 
het nodig is maken we op basis van deze risico-inventarisatie een plan van aanpak om 
knelpunten op te lossen. Wij hebben afspraken gemaakt om bij calamiteiten snel adequate 
hulp te kunnen bieden, zoals:  
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• het ontruimingsplan;  
• opleiding bedrijfshulpverleners;  
• aanschaf van voldoende middelen (onder andere EHBO- en brandblusmiddelen); 
• de jaarlijkse ontruimingsoefening.  
 
Bedrijfshulpverlening 
De BHV-ers krijgen jaarlijks een training en dragen zorg voor:  
• preventieve maatregelen/controles;  
• alarmeren en evacueren van personen uit het kindcentrum;  
• het bestrijden van een beginnende brand;  
• het behandelen van eerste hulp bij ongevallen. 
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8. Adressen 
 
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Utrecht  
Postadres:  
Postbus 9419  
3500 GK Utrecht  

Bezoekadres:  
Kaap Hoorndreef 66  
3563 AW Utrecht  
T: 030-2723123  

College van Bestuur: dhr. M. Mittelmeijer en mevr. F. Nasrullah 

Kinderopvang KMN Kind & Co  
Kroonslag 2 
3991 TW Houten  
T: 030-6958469  
E: info@kmnkindenco.nl 

Inspectie van het Onderwijs  
Postbus 2730  
3500 GS Utrecht  
info@owinsp.nl  
www.onderwijsinspectie.nl  
T: 0800-8051 

DMO afdeling onderwijs  
Postbus 2158  
3500 GD Utrecht  

Bezoekadres:  
Kaatsstraat 1  
3513 BV Utrecht  
T: 030-2865999  
 
Samenwerkingsverband Utrecht PO  
Perudreef 90  
3563 VE Utrecht  
T 030-3036420  
E lupo@swvutrechtpo.nl  
W www.swvutrechtpo.nl 

Schoolarts: (in ontwikkeling) 
 
Contact MR: (in ontwikkeling) 
 
Contact OR: (in ontwikkeling) 

mailto:info@kmnkindenco.nl
http://www.swvutrechtpo.nl/

