Informatiegids KinderCampus Noord
‘Voor jonge avonturiers die hun wereld willen ontdekken.’

Voorwoord

We hebben aandacht voor ieder kind en stemmen af met ouders wat
het kind nodig heeft. Dat kan op emotioneel, sociaal en/of persoonlijk
gebied zijn. Ieder kind is uniek. Daarnaast staan normen en waarden
centraal en leren wij kinderen hoe je met elkaar omgaat wanneer je
samenleeft in een groep.
Binnen KinderCampus Noord ontstaat er een doorgaande lijn van
opvang naar onderwijs. Het team vindt het belangrijk dat hier een
natuurlijke overgang is die past bij de ontwikkeling van kinderen. Een
doordachte mix van begeleiding en sturing tegenover zelfstandigheid
en persoonlijke leerroutes zijn items die ons onderwijs kenmerken.
Daarbij wordt onderwijs binnen KinderCampus Noord verzorgd binnen
thuisgroepen en leerpleinen. We zetten ons in om kinderen te leren
hun creativiteit te ontplooien, doorzettingsvermogen te ontwikkelen,
samen te werken en kritisch te denken binnen een rijke leer- en
speelomgeving in een slim ontworpen gebouw.
Het is een plek waar ouders hun kind in vertrouwen achterlaten en
waar kinderen kunnen groeien.

Onze kinderen groeien op in een veranderende wereld. De manier
waarop kinderen worden grootgebracht is misschien ook meer dan
ooit een complexe taak geworden. Een goede vorming is niet alleen
voor hun eigen leven hier en nu belangrijk, maar ook tijdens de rest
van hun bestaan.
Kinderen hebben al vanaf heel jonge leeftijd toegang tot een enorme
stroom aan informatie. Ze communiceren al snel en vlot op manieren
die enkele jaren geleden nog niet bestonden. Een (digitaal)scherm
is het raam naar de hele wereld. Technologie is toegankelijker en
beter beschikbaar dan ooit, daardoor zijn er opmerkelijke nieuwe
mogelijkheden voor de manier waarop mensen werken, leren en
leven. Nieuwe problemen vragen om creatieve oplossingen. Dit biedt
kansen! Duurzaamheid en zorg voor de wereld om je heen zijn ook
thema’s die steeds belangrijker worden voor de toekomst. Wij spelen
daarop in. Ook letterlijk. We spelen en leren veel buiten! Een rijk
ingerichte speelleertuin is de basis voor kennismaken met de natuur
en zorg hebben voor het milieu. Een duurzaam, energieneutraal
gebouw helpt ons team kinderen te laten leren over deze thema’s.
Binnen KinderCampus Noord, zowel in onze opvang als binnen ons
onderwijs, bieden we kinderen de uitdaging om te onderzoeken, te
ontdekken en te leren.
In de opvang ligt de nadruk op het nabootsen van een veilige en
vertrouwde thuisomgeving. Wij bieden kinderen een tweede huis.
Een omgeving waar ze zich vertrouwd en veilig voelen en waar uw
kind al spelend leert, nieuwsgierig wordt, en eigen talenten ontdekt,
vriendschappen sluit en bovenal plezier heeft met anderen.

Namens de medewerkers van KinderCampus Noord,

Frauke Donners, directeur Basisschool
Bianca Schot, manager Kinderopvang
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1 | KinderCampus Noord
1.1

Opvang en onderwijs onder één dak

KinderCampus Noord is een kindcentrum, gelegen in wijk Noord in
’s-Hertogenbosch. Hier werken onderwijs (Basisschool Noorderlicht)
en opvang (kinderopvang Norlandia) nauw samen aan de ontwikkeling
van kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Door deze samenwerking
krijgen kinderen een sluitend dagprogramma en een doorgaande
leerlijn binnen één pedagogische visie. Hierdoor kunnen kinderen
zich goed ontwikkelen. Ieder op hun niveau. Onze KinderCampus valt
onder twee besturen: de Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs,
in de volksmond ‘ATO-Scholenkring’ genoemd
(www.ATO-Scholenkring.nl) en Norlandia Kinderopvang
(www.norlandia.nl).
1.2 Korte profielschets organisaties
ATO-Scholenkring
Basisschool Noorderlicht valt onder het schoolbestuur van ATOScholenkring. ATO-Scholenkring staat voor Algemeen Toegankelijk
Onderwijs ’s-Hertogenbosch en omstreken. Alle ATO-scholen
bieden eigentijds basisonderwijs voor ieder kind, op korte afstand
van huis. Samen met de partners van de kinderopvang bieden we
een doorgaande ontwikkelingslijn aan voor kinderopvang, onderwijs,
peuterarrangement, buitenschoolse- en naschoolse opvang.
ATO-scholenkring werkt actief aan het realiseren van Passend
onderwijs en de vorming van kindcentra van 0 tot 13 jaar.
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Basisschool Noorderlicht
Alle kinderen, ongeacht geloof of herkomst en culturele achtergrond
zijn welkom op Basisschool Noorderlicht. Wij zijn algemeen
toegankelijk voor alle kinderen. Basisschool Noorderlicht heeft
ongeveer 400 kinderen en een gemêleerde populatie, onze school
is een afspiegeling van de maatschappij. We hebben 16 groepen; de
groepsgrootte is gemiddeld 25 kinderen. De school werkt al lange
tijd samen met kinderopvang Norlandia; de afgelopen drie jaar
op basis van steeds meer samendoen met behoud van een eigen
verantwoordelijkheid. We werken samen met een gedeelde visie op
onderwijs en opvang.
De speerpunten van deze samenwerking zijn:
• Avontuurlijk spelen wordt ontdekkend leren
• Aandacht voor duurzaamheid en zorg voor de wereld
• Natuurlijke overgang van opvang naar onderwijs passend bij de
ontwikkeling van het kind

De scholen die tot ATO behoren, kenmerken zich door
de volgende uitgangspunten:
• ieder kind is welkom, ongeacht afkomst, godsdienst of
levensbeschouwing,
• in het onderwijs wordt rekening gehouden met de verschillen
tussen kinderen,
• de omgang met elkaar wordt gekenmerkt door respect en
openheid,
• de school biedt een fysieke en sociaal veilige omgeving.

ATO-scholenkring wil een lerende organisatie zijn en dat betekent dat
we steeds in ontwikkeling zijn om het onderwijs aan de kinderen te
verbeteren. In ons strategisch beleidsplan 2015-2019 beschrijven we
de koers voor het onderwijs op de scholen. Naast het bieden van
Algemeen Toegankelijk Onderwijs zijn de speerpunten: Talent
ontwikkeling door uitdagend onderwijs, Duurzame onderwijs
verbetering, Professionele leergemeenschap en De school als
onderdeel van de samenleving. Het Strategisch Beleidsplan
2015-2019 kunt u vinden op de website: www.ato-scholenkring.nl
Elke ATO-school geeft op een eigen wijze invulling aan de
uitgangspunten van ATO en de speerpunten uit het strategisch
beleidsplan. Hoe het onderwijs op een bepaalde ATO-school vorm
krijgt wordt grotendeels bepaald door de directie, het team en de
ouders (medezeggenschapsraad) van de betreffende school.

Kinderopvang Norlandia
Norlandia kinderopvang biedt professionele dagopvang en/of
buitenschoolse opvang van Noorse kwaliteit voor kinderen van 0-13
jaar. Binnen een omgeving waar kinderen zich vertrouwd en veilig
voelen kunnen zij al spelend leren, worden ze nieuwsgierig, ontdekken
hun eigen talenten, sluiten vriendschappen en hebben vooral plezier
met elkaar.
Door een vast dagprogramma voelt het kind zich veilig en vertrouwd.
Hiermee groeit het zelfvertrouwen en durft het te ontdekken en
nieuwe ervaringen op te doen. Wij hebben aandacht voor ieder kind
en stemmen af met wat het kind nodig heeft. Dat kan op emotioneel,
sociaal en/of persoonlijk gebied zijn. Ieder kind is uniek. Daarnaast
staan normen en waarden centraal en leren kinderen hoe je met elkaar
omgaat wanneer je samenleeft in een groep.
5

1.3 Speciale voorzieningen KinderCampus Noord
Onderwijs en opvang zijn gehuisvest in een duurzaam energieneutraal
gebouw dat helemaal is ingericht om kinderen te laten groeien tot
zelfstandige, sociale en kritisch denkende jongeren in onze steeds
meer internationale & digitale samenleving. Alles is ingericht op
een vertrouwde start, ‘ontdekkend leren’, kennismaken met de
natuur en samendoen. Zo zijn de lokalen ingericht aan de hand van
natuurthema’s, staat ICT centraal in onderwijs, werken kinderen
samen op speciaal ontworpen leerpleinen en is er een uitdagende en
rijk ingerichte speelleertuin waar jonge avonturiers de natuur kunnen
ontdekken. Ook voorziet het gebouw in:
• 1 gymzaal en 2 beweeglokalen
• Schoolbibliotheek
• Green Screen (voor films en presentaties)
• Aula (voor vieringen)
• Podium voor toneel met audiovisuele ondersteuning
• Paddepoel
• Speelleertuin
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2 | Waar staan we voor
2.1 Wat is onze missie?

2.2 Vanuit welke visie werken wij?

‘Het beste in ieder kind naar boven halen’

Ieder kind groeit op eigen kracht
Bij KinderCampus Noord laten we kinderen graag op eigen kracht
spelen, leren én groeien. Kinderen kunnen zich bij ons in hun eigen
tempo ontwikkelen. We stemmen onze opvang en ons onderwijs af
op wat het kind nodig heeft.

KinderCampus Noord is een wereldgeoriënteerd kindcentrum.
Het in contact komen met en leren van andere culturen, maakt
kinderen sociaal veerkrachtig. Daarbij staan normen en waarden
centraal en leren we kinderen hoe je met elkaar omgaat wanneer
je samenleeft in een groep.
De wereld verandert, ons onderwijs verandert daarin mee.
We gebruiken moderne innovatieve technieken, apps en gadgets en
spelen in op belangrijke thema’s zoals duurzaamheid en zorg voor
de wereld. We hebben aandacht voor ieder kind en stemmen af met
ouders wat het kind nodig heeft. In zo’n veilige omgeving zitten
kinderen lekker in hun vel, zijn nieuwsgierig en kunnen optimaal leren.
Zo halen we het beste uit ieder kind.

Elk kind is eigenaar van zijn eigen leerproces
We maken kinderen verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Dit
doen we door bijvoorbeeld te werken met portfolio’s. Kinderen raken
daardoor gemotiveerd en zijn meer betrokken. Jezelf verantwoordelijk
voelen, draagt ook bij aan een positief zelfbeeld.
De jonge avonturier die de wereld ontdekt
Elk kind kijkt met verwondering naar de wereld. Door kinderen uit te
nodigen en uit te dagen om zelf te ontdekken, te onderzoeken en
te ondervinden, creëren we een speel- en leeromgeving die aansluit
bij de belevingswereld van het kind. We werken met een eenduidig
pedagogisch concept waarin we onderwijs spannend maken en
kinderen motiveren op avontuur te gaan en zo hun eigen kracht en
talent te ontdekken. Hierin stimuleren wij dat kinderen samenwerken
en gebruiken maken van elkaars talenten. En omdat ook de natuur
een gunstige invloed heeft op de zintuigen, de creativiteit en het
denkvermogen van ieder kind, halen we deze letterlijk naar de school
toe. Bijvoorbeeld met onze natuurspeelplaats met eetbare tuin,
insectenhotel en paddenpoel.
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Innovatie belangrijk onderdeel van onderwijs
Kinderen hebben 21ste-eeuwse vaardigheden nodig om voorbereid te
zijn op hun nieuwe rol in de samenleving. Kritisch en creatief kunnen
denken, maar ook informatievaardigheden en ICT-basisvaardigheden
horen daarbij. ICT-onderwijs heeft daarom een belangrijke plek in ons
onderwijs. We zijn trots dat we door Apple zijn geselecteerd om als
eerste basisschool het aanvraagproces voor een ‘Apple distinguished
school’ in Nederland te doorlopen.
2.3 Onze kernwaarden
Wij hanteren in onze missie en visie de volgende kernwaarden:
Respect/Autonomie en Saamhorigheid: Als afspiegeling van onze
interculturele samenleving staan wij open voor ieders eigenheid,
overtuiging en achtergrond. Tegelijkertijd realiseren we ons dat
we met zijn allen leven in de Nederlandse samenleving met haar
eigen normen en waarden. In goede balans willen we zo een veilige
leeromgeving creëren.
Vertrouwen: Wij geloven dat iedere ouder en iedere medewerker, het
beste uit het kind wil halen. U vanuit ouderliefde, de medewerker als
een deskundige op het brede gebied van onderwijs en begeleiding.
Met vertrouwen slaan wij bruggen tussen beide werelden.
Eerlijk: Wij zijn open over de mogelijkheden en de ontwikkelingen van
ieder kind. We benoemen wat we zien. Daar waar nodig uiten we onze
zorgen. Liever iets te vroeg, dan te laat. Zo gaan we samen met ouders
partnerschap aan.

Mensgericht/Ontwikkelen: Wij willen het beste halen uit ieder kind.
Met spannende en innovatieve dag-arrangementen dagen we ieder
kind op verschillende manieren uit. Om hierin realistisch te zijn en
kwaliteit te bieden, volgen we nauwgezet de huidige ontwikkelingen.
De missie en visie van KinderCampus Noorderlicht zijn richtinggevend
voor de manier waarop medewerkers omgaan met kinderen en ouders.

Onze medewerkers:
• Werken met een eenduidig pedagogisch concept waarin kinderen
worden uitgedaagd om te onderzoeken, ontdekken en te leren.
• Creëren een omgeving waar kinderen zich veilig voelen en waar
vertrouwen voorop staat.
• Zijn oprecht betrokken; werken en leren met elkaar.
• Zijn betrokken en gemotiveerd; stimuleren de kinderen, geven de
kinderen kansen en begrip en steun waar nodig.
• Halen alles uit de kinderen dat erin zit.
• Bieden kinderen een uitdagende speel-en leeromgeving.
• Beschouwen ouders als partners.
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3 | Ons onderwijsconcept
3.1 Thuisgroepen

3.2 Speel- en leerpleinen

We geven onderwijs binnen thuisgroepen en leerpleinen. Hier
zetten we ons in om kinderen te leren hun creativiteit te ontplooien,
doorzettingsvermogen te ontwikkelen, samen te werken en kritisch
te leren denken. Ieder kind zit in een thuisgroep die wordt begeleid
door een vaste leerkracht. Omdat kinderen zich qua ontwikkeling
niet laten ‘vangen’ in één jaargroep, bestaat een thuisgroep uit twee
jaargroepen. Hierdoor kunnen kinderen zich in hun eigen tempo
ontwikkelen en kan de leerkracht beter aansluiten bij de verschillen
tussen kinderen. In de opvang bestaat de thuisgroep uit baby-en
peutergroepen. In het onderwijs werken we met de thuisgroepen 1 en
2, thuisgroep 3 en 4, thuisgroep 5 en 6, en thuisgroep 7 en 8. Ook bij
de buitenschoolse opvang werken we met verschillende thuisgroepen.
De kinderen starten de dag in hun thuisgroep en sluiten hem hier ook
weer samen af.

Drie of vier thuisgroepen ‘bewonen’ samen een speel-of leerplein.
In de opvang spreken we van een speelplein, in het onderwijs van
een leerplein. Dit is een (speel)leeromgeving die kinderen uitnodigt
en uitdaagt om te ontdekken, te spelen en te leren. Elk plein
heeft zijn eigen thema en is zodanig ingericht dat het dichtbij de
belevingswereld van het kind staat. Kinderen en leerkrachten van
verschillende thuisgroepen werken intensief samen op de leerpleinen.
Dat er meerdere leerkrachten op het plein aanwezig zijn, heeft grote
voordelen: zij nemen samen meer waar dan alleen, vullen elkaar aan,
leren van elkaar en maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Dat komt de
kwaliteit van de opvang en van het onderwijs ten goede.

Plein Bos | Groepen 1-2

Plein Oceaan | Groepen 3-4

Plein Duin | Groepen 5-6
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Plein Rots | Groepen 7-8

3.3 Thematisch werken
Op KinderCampus Noord werken wij altijd met thema’s. Een aantal
weken staat een thema centraal dat herkenbaar is voor kinderen
en aansluit bij de leefwereld van kinderen. Door te werken met
thema’s sluiten we ook aan bij de actualiteit en komen 21e-eeuwse
vaardigheden aan bod. Ook komt het onderwijs zo ‘los’ van standaard
methodes, geven we samenhangend onderwijs en verhogen we de
ouderbetrokkenheid.
3.4 Handelingsgericht werken

3.5 Op weg naar gepersonaliseerd onderwijs

In de opvang en in het onderwijs werken wij handelingsgericht. Dit is
een actieve en doelgerichte aanpak waarin de onderwijsbehoeften
van de kinderen centraal staan. De centrale vraag is steeds: wat
heeft uw kind nodig om dit doel te behalen? Welke instructie, aanpak,
begeleiding en ondersteuning heeft hij/zij daarvoor nodig? Daarbij
gaat het altijd om afstemming en wisselwerking tussen kind, de
medewerker, u als ouder en interne en externe begeleiders.

Binnen basisschool Noorderlicht hebben we de afgelopen jaren
nagedacht hoe we meer ‘’op maat’’ instructie kunnen geven.
We verdelen leerlingen daarom in instructiegroepen. Door dit samen
te doen met de andere thuisgroepen op het leerplein kunnen we
meer instructiegroepen maken en de instructie beter afstemmen op
de leerlingen. Daarin willen we doorgroeien. Het liefste zouden we
aan iedere individuele instructiewens willen voldoen. Helaas kan dat
(nog) niet. Maar met effectief differentiëren, leerkrachten samen te
laten werken binnen het leerplein, en de ondersteuning van slimme
ICT-toepassingen, kunnen we leerlingen steeds beter volgen en hun
persoonlijke doelen en daaraan gekoppelde instructiebehoefte in
kaart brengen. Dat is op weg zijn naar gepersonaliseerd leren.
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3.6 21-st century skills
De maatschappij verandert door technologie en digitalisering van
een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Gevolg is
bijvoorbeeld dat meer mensenwerk wordt gedaan door machines.
En bij steeds meer werk worden computers en ICT gebruikt. Werk
verandert, functies veranderen. Jongeren hebben 21e -eeuwse
vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn.
21e-eeuwse vaardigheden, of 21st century skills, zijn competenties
die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen in de
maatschappij van de toekomst. Om onze leerlingen goed voor te
bereiden op de 21e-eeuwse samenleving, is het belangrijk dat deze
vaardigheden een plek krijgen in ons onderwijs. Leerlingen leren
we kritisch en creatief te denken. Zelf problemen oplossen of in
groepjes samen tot een gezamenlijk plan komen, hoort daarbij.
Fatsoen, normen en waarden en sociale vaardigheden zijn nu en in
de toekomst belangrijk. We besteden daar veel aandacht aan. Alles
rondom mediawijsheid, internetgebruik en werken met actuele ICTmogelijkheden zijn basisaanbod binnen ons onderwijs. Dus naast
rekenen, taal en spelling leren kinderen bijvoorbeeld een presentatie
te geven met behulp van iMovie. Daarbij gebruiken ze bijvoorbeeld
een ‘greenscreen’ en leggen ze, middels deze film, uit, hoe ze via een
creatief proces samen een opdracht hebben gemaakt.

3.7 Specifieke werkvormen
Werken op de leerpleinen
Kinderen leren niet alleen in hun klaslokaal. Op de leerpleinen
waar kinderen uit verschillende thuisgroepen samenkomen, leren
kinderen samen te werken en kunnen ze kiezen uit een aanbod van
activiteiten en uitdagende materialen. De leerkrachten werken aan de
instructietafel met de kinderen die meer instructiebehoeften hebben.
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Planbord en dagtaak/weektaak
Omdat we uit ervan uitgaan dat kinderen eigenaar zijn van hun
eigen leerproces, leren zij al vroeg zelf hun activiteiten te kiezen en
te plannen. In de opvang verloopt deze planning nog flexibel. De
thuisgroepen 1-2 werken met een planbord. Hierop geven de kinderen
elke ochtend aan welke activiteiten zij deze dag doen. Daarbij plant de
leerkracht de verplichte opdrachten in. Zo bereiden wij hen voor op
een weektaak/dagtaak in de middenbouw.
Vanaf de middenbouw gaan we geleidelijk over op het werken met
dagtaak/weektaak. In overleg met de leerkracht legt het kind in een
contract vast aan welke opdrachten hij/zij gedurende een bepaalde
periode werkt. Zo stuurt en plant het kind het leren in sterke mate
zelf. Omdat dit vaardigheden zijn die kinderen moeten leren, bouwen
zij dit langzaam op. In een dag-/weektaak staan opdrachten op het
gebied van lezen, schrijven, taal, rekenen, de cognitieve ontwikkeling,
de creatieve ontwikkeling en de motorische ontwikkeling. Uw kind
bepaalt, in overleg met de leerkracht, in welke volgorde hij/zij de
opdrachten uitvoert. Voordat uw kind met een opdracht begint, krijgt
hij/zij instructie van de leerkracht. Als een opdracht klaar is, tekent uw
kind dat af op de dag-/weektaak.
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Projecten
Binnen ons onderwijsaanbod werken we ook met onze kinderen
mee aan verschillende projecten. Een voorbeeld is het Bossche
Kinderparlement waarbij leerlingen uit ons eigen schoolforum onze
school vertegenwoordigen in gesprekken met de wethouder van de
stad. Zie: www.bosschekinderparlement.nl
Een ander voorbeeld is De Raad van
Kinderen. Met de Raad van Kinderen
denken onze kinderen structureel mee met
bedrijven en organisaties over strategische
en maatschappelijke vraagstukken. Iedereen
wint met een Raad van Kinderen: kinderen kunnen meedenken
over de wereld om hen heen, besluitvormers ontdekken nieuwe
denkrichtingen en leraren worden geïnspireerd door de creatieve
denkkracht van hun leerlingen. Zie: www.raadvankinderen.nl

Portfolio
Op KinderCampus Noord werken we met portfolio’s. Het portfolio
geeft kinderen, ouders en ons inzicht in de ontwikkeling die het kind
doormaakt. Het is bovendien een mooi instrument om het kind te
laten nadenken over zijn eigen ontwikkeling. Wat heb ik geleerd?
Wat wil ik nu leren? Wat kan ik voortaan anders of beter doen?
Voor baby’s en jonge kinderen bestaat het portfolio uit een meer
beschrijvend gedeelte. Op latere leeftijd bepaalt uw kind steeds
meer met een medewerker zijn/haar persoonlijke doelen.
Uw kind is eigenaar van het eigen portfolio en heeft steeds meer
ruimte voor eigen inbreng. U als ouder mag het portfolio van uw
kind altijd inzien. De portfolio’s van de kinderen staan in de groepen
ter inzage of gaan mee naar huis. Het portfolio is de basis voor de
oudergesprekken.
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4 | De onderwijspraktijk
Basisschool Noorderlicht werkt met een traditioneel rooster.
De onderwijsdag duurt van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot
15.15 uur. Op de woensdag duurt de onderwijsdag van 8.30 tot 12.30
uur. Per dag is er 5,75 uur onderwijstijd, op jaarbasis is dat 960 uur.
4.1 Het begin van de dag
Op school starten de kinderen de dag in hun eigen thuisgroep. U kunt
iedere ochtend van 8.15 tot 8.25 uur bij uw kind in de thuisgroep zijn.
Tot en met de eerste helft van het schooljaar in groep 3 kunt u
als ouder mee de klas in. De kinderen zijn dan wel al aan het werk.
De ouders van de kinderen van groep 4 mogen de eerste helft van het
schooljaar mee het leerplein op. Na deze periode nemen de ouders
van leerjaar 3 en 4 afscheid bij de garderobe. Zo wordt langzaam het
meegaan naar de klas afgebouwd. De kinderen worden iedere dag
door de medewerkers van KinderCampus Noord persoonlijk begroet.

De dag van een 6-jarige

De dag van een 11-jarige

7.30 uur
• Voorschoolse Opvang
• Rusig aan de dag beginnen

7.30 uur
• Voorschoolse Opvang
• Rustig aan de dag beginnen

8.30 uur
• Lezen / Start school
• Lezen in een boek

8.30 uur
• Lezen / Start school
• Stil lezen

9.00 uur
• Rekenen
• Ik krijg instrucie op maat

9.00 uur
• Rekenen
• Ik krijg instrucie op maat

10.00 uur
• Eten en drinken / pauze

10.00 uur
• Eten en drinken / pauze

10.30 uur
• Veilig leren lezen/begrijpend lezen
• Ik krijg instrucie op maat

10.30 uur
• Taal / Spelling
• Ik krijg instrucie op maat

11.15 uur
• Taakuur
• Ik maak zelf mijn taal- en
rekenwerk af

11.00 uur
• Begrijpend lezen
• Ik krijg instructie op maat

12.00 uur
• Gezonde lunch / pauze
• Ik eet mijn eigen meegebrachte
lunch
13.00 uur
• Sociaal Emotionele Ontwikkeling
• We hebben het nu over het thema
vriendschap

De kleuters
Na de inloop starten de kinderen tot groep 3 in de kring. De
leerkrachten nemen samen met de kinderen de keuzemogelijkheden
door of zetten op het planbord wanneer de kinderen instructie
krijgen en hoe de dag verloopt. Daarna geven de kinderen aan welke
opdrachten zij gaan uitvoeren en de leerkrachten welke opdrachten
verplicht zijn. De leerkracht geeft hierbij extra instructie (verrijking en/
of verlenging) aan kinderen die dit nodig hebben.

13.15 uur
• Werken in hoeken
14.00 uur
• Wereldoriëntatie (thematisch)
• We zijn bezig met het thema
‘Kriebelbeestjes’
15.15 uur
• Naar huis of BSO
• Wij gaan stemmen over wat we
morgen gaan doen
• Papa of mama komt mij ophalen

11.30 uur
• Taakuur
• Taal- en rekenwerk afmaken
12.00 uur
• Gezonde lunch / pauze
• Ik eet mijn eigen meegebrachte
lunch
13.00 uur
• Wereldoriëntatie (thematisch)
• We zijn bezig met het thema
‘verkiezingen’
14.00 uur
• We werken met Team Talento:
we leren over muzieknoten
15.15 uur
• Naschoolse activiteit; we bezoeken
het stemlokaal
16.00 uur
• We eten een gezonde snack
18.30 uur
• Naar huis of BSO
• Wij gaan stemmen over wat we
morgen gaan doen
• Papa of mama komt mij ophalen
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4.2 Werkblokken

4.3 Tussenschoolse opvang

Tijdens de werkblokken (bijvoorbeeld lezen, rekenen, taal,
wereldoriëntatie) werken de kinderen, zelfstandig of samen, aan hun
opdrachten. Dit kan in het klaslokaal zijn in de eigen thuisgroep, of op
het leerplein. Op vaste momenten geeft de leerkracht instructie en/
of begeleiding- in onder andere rekenen, spelling, taal en lezen- aan
de hele klas en/of aan een groep kinderen die op hetzelfde niveau
werken. Daarnaast lopen de leerkrachten vaste rondes in de klas
en op het leerplein. Dit om kinderen op weg te helpen, vragen te
beantwoorden of uitleg en ondersteuning te geven.
Vanaf groep 3 werken de kinderen met een blokje. Hiermee kunnen
zij tijdens het werken aangeven wat hun behoefte is. Elk vlakje van het
blokje heeft een andere betekenis.

In de middagpauze kan uw kind onder toezicht van overblijfouders
overblijven op onze KinderCampus. Dit tegen een vergoeding.
KinderCampus Noord stelt de ruimte ter beschikking. Soms is dat
in de klassen, soms in andere ruimtes. De overblijfkrachten houden
toezicht tot 12.45 uur. Daarna dragen zij het toezicht weer over aan de
leerkrachten. Voor meer informatie over bijvoorbeeld de kosten
en de opzet van de opvang, stuur een mail naar onze conciërge:
info@bsnoorderlicht.nl (vermeldt u in de onderwerpregel:
OVERBLIJVEN). Bellen kan ook: 073-8511399.
4.4 Buitenschoolse opvang
Kinderopvang Norlandia verzorgt de voorschoolse- en naschoolse
opvang voor de kinderen die op onze basisschool onderwijs volgen.
Kinderopvang Norlandia vangt kinderen voor schooltijd vanaf
7.30 uur op (voorschoolse opvang). Ook kunnen kinderen na
schooltijd tot 18.30 uur gebruik maken van de BSO (buitenschoolse
opvang). Er zijn vaste wegbreng- en ophaaltijden om de rust in de
groep zo min mogelijk te verstoren. Tijdens deze momenten is er altijd
ruimte om de pedagogisch medewerker aan te spreken als u vragen of
opmerkingen heeft. Op www.norlandia.nl vindt u meer informatie over
de kinderopvang, zoals kosten en de opzet.

Legt uw kind bijvoorbeeld een rood vlakje boven, dan geeft hij/zij
daarmee aan rustig te willen doorwerken en niet gestoord te willen
worden. Het gele vlakje betekent dat uw kind een vraag heeft. In elke
groep hangt een overzicht met de betekenis van de verschillende
kleurenblokjes. In de onderbouw geven de leerkrachten met een
verkeerslicht aan dat zij niet gestoord kunnen worden,
bijvoorbeeld als zij aan het werk zijn met een groepje
kinderen. Ook dragen ze dan een oranje sjaal, zodat
kinderen zien dat zij de leerkracht even niet
mogen storen. Ze moeten hun vraag dan
even bewaren en doorgaan met hun taak.

07.30 - 08.30 uur
15.15 - 18.30 uur
07.30 - 18.30 uur
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voorschoolse opvang		
buitenschoolse opvang
vakantie BSO			

(4-13 jaar)
(4-13 jaar)
(4-13 jaar)

4.5 Onderwijstijd (lesuren)

Aanvankelijk lezen/taal

Leerjaar

Leerjaar

Leerjaar

Leerjaar

Leerjaar

Leerjaar

Leerjaar

1-2

3

4

5

6

7

8

2

5

2

2,5

2,5

2

2

2

1,5

1,5

1

1

1

2

2,5

2

2

1,5

2,5

2

2

2,5

2,5

2

5

5,5

5

5

5

5

2,25

0,5

0,5

0,5

0,5

0,75

0,75

1,5

1

1

0,5

0,25

0,25

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Technisch lezen
Begrijpend luisteren

1

Begrijpend lezen en woordenschat
Werken met ontwikkelingsmateriaal/hoekenwerk

6

2

Spelling
Rekenen
Sociale emotionele ontwikkeling/vreedzame
school/seksuele-relationele vorming en burgerschap
Schrijven (voorbereidend)
Verkeer
Wereldoriëntatie/thema’s/projecten

1

1

3

3

3

3

3

Engels

0,5

0,5

0,5

1

1

1,5

1,5

Muziek/dans/drama

2

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

0,5

0,5

1

1

Tekenen/handvaardigheid/techniek
Voorlezen

1,75

1,5

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

Bewegingsonderwijs

1,5

2

2

2

2

2

2

Buitenspel

4,5

1,5

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

Techniek en 21e vaardigheden

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

Totaal

25,25

25,25

25,25

25,25

25,25

25,25

25,25
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4.6 Methodes en vakken
KinderCampus Noord gebruikt gedegen en actuele methodes/
methodieken. We werken steeds meer thematisch waarbij we de
methodeboeken als bron gebruiken.

Het is een filosofie, een aanpak, waarin de eigen kracht van kinderen
centraal staat. Wij gaan pestgedrag tegen, maken het bespreekbaar en
laten kinderen hun eigen kracht (assertiviteit) ontwikkelen om pesten
te voorkomen. De medewerkers op KinderCampus Noord hebben ook
een driejarige scholing gevolgd deze methode zelf uit te dragen en
door te geven aan de kinderen.

De Vreedzame school
Met De Vreedzame School creëren we een leerklimaat waarin
leerkrachten en kinderen zich prettig voelen, goed kunnen werken,
en waarmee de school een bijdrage levert aan de vorming van
‘democratisch burgerschap’. De kern van De Vreedzame School
bestaat uit een wekelijkse les voor alle groepen in conflictoplossing
en de sociale competenties die kinderen daarvoor nodig hebben.
De Vreedzame School is echter veel meer dan een lesmethode.
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Continious Improvement
Dit is een ‘benadering’, waarbij we kinderen nauw betrekken in het
proces van missie, visie, doel en resultaat. Deze benadering komt
uit de Verenigde Staten en richt zich op vaardigheden als kritisch
denken en het groeien naar levenslang willen leren. Eigenaarschap
van kinderen en ‘empowerment’ (het gevoel controle te hebben over
je eigen situatie en vertrouwen in je eigen capaciteiten om iets te
bereiken), zijn hier sleutelbegrippen.
Bij Continuous Improvement zorgen we voor een situatie, waarin
leerlingen en medewerkers samen werken aan de resultaten.
Zij demonstreren hiermee het leren van de 21ste eeuw. De kinderen
van deze generatie zijn anders dan de kinderen die we tien jaar
geleden in de klas hadden. De kinderen van nu zijn gewend om te
multitasken, hebben een korte spanningsboog, hebben toegang
tot meer informatie, zijn visueler ingesteld en sociaalvaardiger.
Het onderwijs en de begeleiding aan deze kinderen vraagt dan ook
om andere vaardigheden (skills), zoals probleemoplossend vermogen,
een andere manier van informatieverwerking en informatieoverdracht
en vormen van (team) samenwerking. Deze vaardigheden komen
aan bod tijdens diverse activiteiten bij deze werkwijze. Leerlingen
formuleren een missie en doelen, ze houden hun vorderingen bij op
het databord en in hun eigen portfoliomap. Aan de hand van hun
eigen doelen en resultaten vertellen de kinderen zelf tijdens een
oudergesprek in hoeverre ze hun doelen hebben behaald en wat hun
toekomstige leerdoelen zijn. Er zijn ook groepsbijeenkomsten waar
leerlingen samen groepsdoelen bespreken en nieuwe bepalen.

8

1

2

3

AFSPRAKEN/
REGELS VAN EN DOOR
DE GROEP

MISSION STATEMENT
VAN EN DOOR
DE GROEP

MEETBARE DOELEN
OP GROEPS EN INDIVIDUEEL
NIVEAU

MEETINSTRUMENTEN
EN PDSA

CONTINUOUS
IMPROVEMENT
CLASSROOM

DATAMUUR

GROEPSBIJEENKOMSTEN

OUDERGESPREKKEN
DOOR EN
MET LEERLING

LEERLINGPORTFOLIO’S

7

6

5

Engels
We vinden het belangrijk om kinderen al vroeg vreemde talen te
laten ontdekken. Op KinderCampus Noord krijgen kinderen daarom
vanaf groep 1 tot en met 8 Vroeg Vreemde Talenonderwijs Engels.
Daarvoor zijn wij aangesloten bij het Such Fun!-programma van
ATO- Scholenkring. Prentenboeken, informatieboeken, liedjes
en actualiteiten zijn de basis van de lessen die in het Engels
worden gegeven. Leerkrachten van de onderbouw gebruiken
activiteiten en liedjes van deze lessen. In de bovenbouw geven
leerkrachten ook lessen uit Take it Easy. Basisschool Noorderlicht
is ook actief betrokken bij verschillende Europese projecten om
internationalisering en Engels te versterken in het onderwijs.
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4

ICT
Aandacht voor 21ste -eeuwse vaardigheden betekent ook aandacht
voor ICT, programmeren en gebruik maken van slimme apps.
Basisschool Noorderlicht is voorloper als het gaat om werken met
innovatieve technieken, digitale apps en gadgets. Alle kinderen
van 0-13 jaar werken voornamelijk met iPads. Daarnaast werken de
kinderen in diverse ruimtes met ‘Apple Tv’ en maken zij presentaties
met onze Green Screen. Dit als ondersteuning en verrijking bij
de ontwikkeling van basisvaardigheden. Maar ook ICT- materialen
als sphero’s, freedrums, beebots, lego Mindstorm en specdrums
gebruiken we binnen ons onderwijs.

Bewegingsonderwijs
Twee keer per week krijgen alle groepen van de leerpleinen 45 minuten bewegingsonderwijs in onze gymzaal. In de onderbouw besteden
we meer tijd aan lichamelijke beweging. Bij mooi weer doen de kinderen ook activiteiten buiten. Het bewegingsonderwijs is gericht op
de ontwikkeling van spelvaardigheden en motorische vaardigheden.
We werken in het bewegingsonderwijs bewust aan de versterking van
het zelfvertrouwen en aan het leren omgaan met verschillen.
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Het belang van een gezonde, actieve leefstijl
Als KinderCampus Noord vinden wij het erg belangrijk dat de kinderen
zich optimaal ontwikkelen. Bewegen en een gezonde leefstijl vinden
wij daarom erg belangrijk. Wij willen kinderen stimuleren om veel en
gevarieerd te bewegen, zowel tijdens als buiten schooltijd. Daarnaast
willen wij de kinderen bewust maken wat een gezonde leefstijl is.
Door water te drinken, gezonde tussendoortjes te stimuleren en door
concrete informatie en voorbeelden te laten zien. We doen dit in
samenwerking met ‘S-PORT en de GGD onder de paraplu van Samen
gezond.
Ook vinden we het belangrijk dat wij de ontwikkelingen van uw kind
goed volgen, ook op motorisch gebied. Ieder jaar kijken we daarom
voor de herfstvakantie hoe kinderen bewegen. We kijken naar lopen,
rollen, duikelen, klimmen en we nemen een vragenlijst af. Zo weten
we ook of uw kind lid is van een sportvereniging en een zwemdiploma
heeft. Ook meten we de lengte en het gewicht. Hiervoor hoeven
alleen de schoenen uit gedaan te worden. De jeugdverpleegkundige
van de GGD bekijkt de meetgegevens. Indien nodig, zal dit in een
persoonlijk gesprek met ouders worden
besproken.
Naast de bewegingslessen onder
schooltijd stimuleren wij kinderen op een
uitdagende manier om minimaal één uur
per dag lekker te gaan bewegen. We laten
kinderen ervaren dat bewegen vooral heel
erg leuk is om te doen.

Creativiteit, expressie, muziek en handvaardigheid
De kinderen krijgen deze lessen van de eigen leerkracht die gebruik
maakt van de methodes ‘Piramide’ en ‘Team Talento’. Deze laatste
methode is erop gericht om uw kind zijn/haar creatieve talenten te
laten ontdekken en ontwikkelen. Denk aan muziek, handvaardigheid,
tekenen, drama en dans. De leerkracht maakt gebruik van opgenomen
video-workshops die hij/zij gemakkelijk kan gebruiken in de klas en/
of bij de opvang. Er bestaat de mogelijkheid om leerlijnen te volgen
of activiteiten in te zetten als creatieve tussendoortjes, klassikaal of
individueel. Er is voor elk wat wils!
Een aantal keren per jaar is er een optreden voor andere
groepen. Alle groepen bezoeken minimaal jaarlijks een film of een
theatervoorstelling.
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5 | Onze kinderopvang
Kinderopvang Norlandia verzorgt van maandag tot en met vrijdag
tussen 7.30 en 18.30 uur verschillende opvangarrangementen waarbij
het kind met leeftijdsgenootjes in een groep zit:
07.30 07.30 08.30 15.00 07.30 -

08.30
18.30
11.45
18.30
18.30

uur
uur
uur
uur
uur

bijvoorbeeld een puzzeltje maken. Uw kind went op deze manier rustig
aan de omgeving. Er is dan ook tijd voor u als ouder om de overdracht
te doen aan de pedagogisch medewerkers.
Tijdens de momenten van halen en brengen kunt u en de pedagogisch
medewerker informatie uitwisselen. Daarom is het belangrijk uw kind
op tijd te halen en te brengen. Zo is er hier zeker nog tijd voor. Er zijn
vaste haal- en brengtijden om de rust in de groep zo min mogelijk te
verstoren.

voorschoolse opvang (4-13 jaar)
baby-en peuteropvang (0-4 jaar)
peuterarrangement (2,5-4 jaar)
buitenschoolse opvang (4-13 jaar)
vakantie BSO (4-13 jaar)

5.2 Werkwijze
De dag van een 2-jarige
7.30 uur
• Binnenkomst Kinderdagverblijf
• Begroeten en spelen
9.00 uur
• Kinderdagverblijf
• Activiteiten en spel
(eventueel met de groepen 1 en 2)
11.45 uur
• Kinderdagverblijf
• Boterhammen eten en klaarmaken
om naar bed te gaan
13.00 uur
• Kinderdagverblij
• Wij rusten uit
15.00 uur
• Kinderdagverblijf
• Activiteiten en spel (eventueel met
kinderen BSO)
17.00 uur
• Kinderdagverblijf
• Ravotten in de tuin of binnen in de
snoezelruimte totdat papa of mama
mij komt ophalen

5.1

Begin van de dag

De opvang van KinderCampus Noord
start tussen 7.30 en 9.00 uur, waarin
u als ouder een overdracht heeft met
een medewerker. Er is dan ruimte
voor een kop koffie. De medewerker
begroet u en uw kind persoonlijk en
heet jullie welkom. In de dreumes- en
peutergroepen zijn er ’s ochtends
bij binnenkomst van de kinderen,
diverse afwisselende activiteiten aan
de tafel. Ook is er de mogelijkheid
tot vrij spel. Voor de rust in de groep
zorgen we wel dat starten aan tafel
uitnodigend is. Uw kind kan dan
samen met u, eventueel onder het
genot van een kopje koffie of thee,

Naast de uitgangspunten van ons Kindcentrum (hoofdstuk 2),
is de wet Kinderopvang richtinggevend voor de manier waarop
wij de opvang vormgeven. Dat houdt in dat de volgende vier
aspecten centraal staan in de kinderopvang KinderCampus
Noord:
• Bieden van veiligheid (geborgenheid) en vertrouwen
• Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke
competenties
• Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties
• Overbrengen van waarden en normen (morele competenties)

Wij hebben onze werkwijze in de opvang uitgewerkt in een
pedagogisch werkplan. Dit handboek geeft onder meer antwoord
op de vraag: wat betekent de werkwijze voor de kinderen, de
pedagogische medewerkers en de speel-leeromgeving?
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6 | Zorg voor kinderen

Observeren
De manier waarop kinderen spelen, werken en zich gedragen,
zegt veel over hoe ze zich voelen, hun betrokkenheid en hun
ontwikkeling. We kijken en luisteren daarom goed naar kinderen, elke
dag weer. Observaties geven medewerkers veel informatie over de
ondersteuning die kinderen nodig hebben.
We observeren kinderen doelgericht en systematisch. In de opvang en
in de onderbouw gebruiken we hiervoor het observatiesysteem ‘KIJK’.
Aan de hand van de ontwikkeling van het kind, legt de medewerker
vast hoe het kind zich ontwikkelt.

6.1 Het kind volgen
Zorg voor kinderen, dat is wat we de hele dag doen. Om ieder kind
passende begeleiding en optimaal onderwijs te geven, volgen we de
ontwikkeling van kinderen nauwkeurig. Alleen dan kunnen we immers
aansluiten bij de ontwikkelings- en ondersteuningsbehoeften van
uw kind. Bovendien signaleren we obstakels op die manier zo vroeg
mogelijk, zodat we- als dat nodig is- snel actie kunnen ondernemen.
Naast het portfolio (zie 3.7.4) zetten we de volgende instrumenten in
om de ontwikkeling van kinderen te volgen:

Het werk beoordelen
Medewerkers beoordelen het werk van uw kind en verbinden hieraan
conclusies en acties. Binnen de school beschrijft de leerkracht in het
groepsplan (2x per jaar) wat de kinderen nodig hebben en op welke
manier zij dat krijgen (handelingsgericht werken, zie 3.4). We maken
daarbij onderscheid in vier groepen kinderen (viersporenbeleid):
• Instructieonafhankelijke kinderen;
• Instructiegevoelige kinderen;
• Instructieafhankelijke kinderen;
• Kinderen met een ontwikkelingsplan/handelingsplan.
Voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben, maken we een
individueel handelingsplan, waarin we vastleggen welke extra hulp het
kind krijgt om de doelen te behalen (zie 6.2).
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Toetsen
Om de ontwikkeling van uw kind nog beter in beeld te krijgen
gebruiken we methodegebonden toetsen en landelijke toetsen.
We vergelijken de toetsresultaten van uw kind niet met ‘gemiddelde
resultaten’, maar met de resultaten van uw kind zelf. Is uw kind
vooruitgegaan? En zo niet, waar ligt dat aan en hoe stimuleren we
de ontwikkeling?
We nemen de methodegebonden toetsen af bij de start en/of bij de
afsluiting van een bepaald gedeelte van de leerstof. Aan de hand van
deze toetsen en de landelijke toetsen stellen we het instapniveau vast
en kijken we in hoeverre uw kind de aangeboden leerstof beheerst.
Op basis hiervan bepalen we- zoveel mogelijk samen met uw kind- wat
de inhoud en het tempo van het vervolgtraject moeten zijn.
Daarnaast nemen we in alle groepen landelijke CITO-toetsen af, die
niet aan een methode zijn gebonden. Hiermee stellen we op basis van
landelijke maatstaven de vorderingen van uw kind vast: waar staat het
in zijn/haar ontwikkeling? Ook geven deze toetsen informatie over het
‘hoe’: de wijze waarop het onderwijsleerproces verloopt.
In de onderbouw werken we met de toetsen taal en rekenen en
in de midden-en bovenbouw met toetsen voor rekenen, spelling,
technisch lezen, woordenschat en begrijpend lezen. In groep 7 en 8
maken de kinderen een Cotan geregistreerde toets. Dit zijn officieel
Rijkserkende toetsen.
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6.2 Kinderen die extra zorg nodig hebben

Individueel ontwikkelingsplan opstellen
De leerkracht stelt samen met de zorgcoördinator en/of
pedagogische coach een ontwikkelingsplan op, waarin ze concrete
doelen formuleren. Dit plan is altijd gericht op de versterking van het
welbevinden en de betrokkenheid van uw kind (en dus op bevordering
van de ontwikkeling).

Niet ieder kind is gelijk en heeft dezelfde ondersteuning nodig.
Vier keer per jaar is er een zorgoverleg. Hierin bespreken we de
kinderen die meer zorg of specifieke zorg nodig hebben en plannen
we vervolgens een kindbespreking met pedagogische coaches.
Om deze kinderen optimaal te ondersteunen, doorlopen we de
volgende stappen in samenwerking met de ouders:

Plan uitvoeren
De leerkracht voert het plan uit, eventueel aangevuld met hulp van
andere (interne of externe) ondersteuners.

Signaleren
Met de volginstrumenten die hiervoor zijn genoemd (zie 6.1) signaleert
de leerkracht een probleem. Bijvoorbeeld achterstand, uitval of
opvallend gedrag. Deze signalen benoemt de leerkracht zoveel
mogelijk in termen van welbevinden en betrokkenheid.

Evaluatie
De zorgcoördinator kijkt samen met de leerkracht of de
beoogde doelen zijn gehaald. Afhankelijk daarvan kijken ze hoe
nu verder. Als blijkt dat de aanpak onvoldoende effect heeft,
kan uw kind terecht bij de ‘Vliegende brigade’ (zie 6.3) of bij de
schoolondersteuner van het samenwerkingsverband De Meijerij
(zie 6.4). Dit gebeurt altijd in overleg en met toestemming van u
als ouder.

Diagnosticeren
De leerkracht en de zorgcoördinator en/of pedagogische coach
stellen vast wat de positieve en belemmerde factoren zijn. Vervolgens
onderzoeken ze welke onderwijsbehoefte uw kind heeft. Het kan
nodig zijn om meer onderzoek te laten doen, soms door een externe
deskundige, om hier meer duidelijkheid over te krijgen.
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6.3 De Vliegende brigade en het zorgteam

KinderCampus Noord maakt deel uit van een regionaal
samenwerkingsverband: SWV De Meierij is het samenwerkingsverband
Passend Onderwijs van het basisonderwijs in ’s Hertogenbosch
en omstreken. Hierin werken scholen samen om ervoor te zorgen
dat ieder zorgkind de beste plek krijgt. Dit samenwerkingsverband
betaalt de kosten voor de extra zorg. Streven is dat ieder kind zo dicht
mogelijk bij huis passend onderwijs en passende begeleiding krijgt.
In ons SchoolOndersteuningsProfiel beschrijven wij de mogelijkheden
om kinderen met extra onderwijsbehoeften te ondersteunen.

Binnen de opvang is De Vliegende brigade een multidisciplinair team
dat ondersteuning biedt aan de professionals van kinderopvang en
peuterarrangement (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-13 jaar).
De Vliegende brigade ondersteunt bij hulpvragen op het gebied van
ontwikkeling, gedrag en pedagogisch handelen.
KinderCampus Noord heeft een zorgteam (voor kinderen van 0-13
jaar) dat bestaat uit een zorgcoördinator, een schoolmaatschappelijk
werker van Juvans en een sociaal verpleegkundige van de GGD. Het
zorgteam buigt zich over kinderen met een bredere problematiek,
zoals sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen.
Het zorgteam maakt deel uit van het bovenschools zorgplatform, waar
alle basisscholen in de gemeente terecht kunnen voor ondersteuning,
professionalisering en hulp. Het zorgteam overlegt met de leerkracht
en u als ouder en adviseert hoe ze uw kind in zijn/ haar ontwikkeling
kan stimuleren.

6.5 Veiligheid
Uw kind komt pas goed tot ontwikkeling en leren als het zich
prettig voelt. Daar hoort ook bij dat uw kind zich veilig voelt.
Pesten, uitschelden, bedreigen en vechten zijn natuurlijk
verboden. KinderCampus Noord werkt met een pestprotocol
en met de methode de Vreedzame school om pestgedrag te
voorkomen. Alle groepsleerkrachten handelen hiernaar en zijn
het eerste aanspreekpunt.
Een ongelukje zit soms in een klein hoekje. Daarom zijn op onze
KinderCampus altijd gecertificeerde bedrijfshulpverleners
(BHV’ers) aanwezig. Binnen de kinderopvang hebben bijna
alle medewerkers kinder-EHBO. Overal waar mensen
samenwerken, kan iets fout lopen. Daarom heeft KinderCampus
Noord twee geschoolde vertrouwenspersonen, de PMM’ers,
waarmee u in gesprek kunt als u er intern met de medewerkers
niet uitkomt.

6.4 Passend onderwijs
KinderCampus Noord staat open voor alle kinderen, ook voor
kinderen met een beperking of extra zorgbehoeften. Voorwaarde is
natuurlijk wel dat we de mogelijkheden en deskundigheid hebben om
uw kind optimaal te begeleiden. Samen met u als ouder onderzoeken
we wat het beste is voor uw kind. Soms is het nodig om (extra)
deskundigheid in te schakelen en soms is een ander type onderwijs
beter voor uw kind.
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Monitoring veiligheid
Het werken aan het gevoel van veiligheid in KinderCampus Noord
is de verantwoordelijkheid van de leiding van de opvang en de
basisschool. Goede onderlinge communicatie met ook het bestuur
van ATO-Scholenkring is daarbij essentieel. Zij zijn op de hoogte
van wat er leeft onder de medewerkers, leerlingen en ouders door
tevredenheidonderzoeken, zoals KCM (Kind Centrum Monitor), de
jaarlijkse inventarisatie RI&E (Risico- Inventarisatie en Evaluatie),
incidentenregistratie en klachtenregistratie.

Aansprakelijkheid
We doen er alles aan een zo veilig mogelijke speel- en leeromgeving
te creëren. Maar soms gaat het toch mis. Misschien denkt u dat
de school automatisch aansprakelijk is, maar dat is niet altijd zo.
De ouders van kinderen tot 14 jaar zijn, ook als het voorval zich onder
schooltijd voordoet, volgens de wet aansprakelijk. Als bijvoorbeeld
tijdens een ruzie op het schoolplein een kind een ander kind
lichamelijk letsel toebrengt, dan zijn de ouders van het kind dat zich
misdragen heeft, in beginsel aansprakelijk, niet de school. Bij een
ongelukje waar uw kind door toedoen van een ander schade heeft
geleden, zullen wij bemiddelen door u in contact te brengen met de
ouders van de veroorzaker van de schade. U kunt dan de schade
proberen te verhalen op de WA-verzekering van de tegenpartij.
Wij raden u daarom aan dat u zelf ook altijd een WA-verzekering
afsluit. Op KinderCampus Noord proberen we alles zo veilig mogelijk
te organiseren. Ook proberen we te zorgen dat kinderen vrij zijn zich
te ontwikkelen. Ons advies is daarom uw kind geen dure dingen mee
te geven zoals (dure) boeken, smartphones, sieraden, horloges enz.
Deze zaken kan een kind makkelijk vergeten bij bijvoorbeeld een
gymles of tijdens een spel. We raden het ook af uw kind in dure/
kwetsbare kleding naar KinderCampus Noord te laten gaan. We spelen
buiten op onze pleinen, in het zand en tussen het groen. Daarnaast
gebruiken we bij de creatieve vakken wasco, verf en andere creatieve
materialen. Hoewel we ons best doen de kleding van kinderen te
beschermen, kan het weleens mis gaan. Indien er iets met de kleding
of de eigendommen van kinderen gebeurt, besef dan dat de school
hier niet aansprakelijk voor is.

Vervoer van de kinderen
Wij stimuleren zoveel mogelijk om uw kind lopend of met de fiets
naar de KinderCampus te brengen. Wilt u uw kind toch met de
auto naar school brengen? U dient dan in de daarvoor bestemde
vakken te parkeren. Bij het vervoer van leerlingen in verband met
activiteiten van school, moet iedereen in de auto een gordel dragen.
Kleine kinderen onder de 1.35 meter moeten vervoerd worden in een
passend en goedgekeurd kinderzitje. Incidenteel mogen deze kinderen
zonder zitje vervoerd worden, maar dan alleen op de achterbank en
met een autogordel om. Ouders die kinderen vervoeren dienen in het
bezit te zijn van een APK-gekeurde auto, een inzittendenverzekering
en een geldig rijbewijs.
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Mobiele telefoon
In de boven- en middenbouwgroepen komt het vaker voor dat
kinderen een mobiele telefoon meenemen, bijvoorbeeld om na
schooltijd met hun ouders te kunnen bellen. De kinderen moeten
deze telefoons op de basisschool voor de les bij de leerkracht
inleveren. Aan het einde van de dag kunnen de leerlingen ze dan weer
meenemen. Bij verlies, schade of diefstal zijn de ouders aansprakelijk.

Schoolongevallenverzekering
De school heeft voor alle kinderen, personeel en ouders een
schoolongevallenverzekering afgesloten voor de gevolgen van
ongevallen tijdens schooluren en activiteiten in schoolverband. Door
deze verzekering zijn de kinderen tijdens uitstapjes en op school extra
verzekerd. Ook als uw kind op weg is naar school of als het kind na
schooltijd op weg is naar huis. Als u denkt een beroep te kunnen doen
op deze verzekering, neem dan contact op met de directeur. Doe dit
wel zo snel mogelijk. Schades en ongevallen moeten zo snel mogelijk
gemeld te worden bij de directeur van de school.
Als er zich op school incidenten voordoen, dan legt de school dit vast
in de vorm van een incidentenformulier. We spreken over een incident
als er sprake is van fysiek geweld, verbaal geweld, een bedreiging,
vernieling, diefstal, of andere ernstige voorvallen. Naast het
vastleggen van het voorval en de schade besteden we veel aandacht
aan de afhandeling van het incident. U vindt het incidentenformulier
in het Veiligheidsplan van de school. Twee keer per jaar wordt de
incidentregistratie geëvalueerd met het team en de MR.
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7 | Het team
Het team van Noorderlicht bestaat
uit 29 medewerkers. De meeste zijn
leerkracht. Op onze school werken
5
24
ook personeelsleden met functies
als conciërge, onderwijsassistent,
leerkrachtondersteuner en directeur.
We hebben 5 mannen in dienst
en 24 vrouwen. We streven naar een zo evenwichtig mogelijke
leeftijdsopbouw binnen ons personeel. Voor actuele informatie over
ons personeel verwijzen wij u naar de Noorderlicht-app.

7.2 Begeleiding stagiaires
ATO-Scholenkring voelt zich verantwoordelijk om bij te dragen aan
een goede opleiding voor jonge enthousiaste onderwijsmensen.
Er is een hechte samenwerking met een aantal opleidingen in de
regio. Onze school begeleidt jaarlijks een aantal studenten van
verschillende opleidingen. Leerkrachten van onze scholen verzorgen
de dagelijkse begeleiding aan stagiaires. Voor opdrachten van de
opleiding kan het nodig zijn dat stagiaires activiteiten voorbereiden,
lesgeven aan groepen, met individuele kinderen werken of met kleine
groepjes, observeren in de klas enz. U kunt stagiaires tegenkomen in
de school of bijvoorbeeld op een ouderavond. Ze draaien gedurende
de stageperiode volop mee met ons schoolteam. U kunt denken
aan stageplaatsen voor onderwijsassistenten, gymleerkrachten, of
ondersteunende beroepen.
We bieden ook leerlingen van het voortgezet onderwijs de
mogelijkheid om op onze school hun maatschappelijke stage te
komen lopen. Af en toe bieden wij op verzoek ook studenten van
andere opleidingen een stageplaats (o.a. andere Pabo, andere
MBO-opleiding, speltherapie, ICT).

7.1 Vervanging
Bij ziekte /afwezigheid van de groepsleerkracht wordt er een
vervanger aangevraagd bij de invalpool.
Indien er geen inval-leerkracht beschikbaar is, worden kinderen over
verschillende groepen verdeeld. Dit gebeurt twee dagen; is er langer
geen inval-leerkracht beschikbaar, zijn wij genoodzaakt de leerlingen
naar huis te sturen.
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7.3 Scholing leerkrachten
Het is belangrijk dat leerkrachten hun eigen vaardigheid op peil
houden. Scholing wordt indien mogelijk buiten lestijd georganiseerd.
Soms gaat het om schoolspecifieke onderwerpen, soms is scholing
specifiek voor de persoon in kwestie. We organiseren ook scholing
tijdens studiedagen. Deze dagen zijn de leerlingen vrij en werken
de personeelsleden. Externe specialisten scholen dan het team in
diverse onderwerpen. Voor het komende schooljaar zijn een aantal
belangrijke thema’s die we in gezamenlijkheid aanpakken: Taal/Lezen/
Begrijpend lezen (we implementeren een nieuwe taalmethode),
Handelingsgericht werken, ICT/21e century skills en Engels.
7.4 Mobiliteit medewerkers
Bij ATO-scholenkring streven we ernaar dat kinderen zich breed
kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen ontplooien. Een kind
kan zich pas optimaal ontwikkelen als het zich thuis voelt in de klas
en op de school. Voor leerkrachten geldt dat ook. Vanuit datzelfde
uitganspunt streven we ernaar dat alle ATO-medewerkers werken
vanuit kwaliteit en bevlogenheid. Dat ze hun werk doen vanuit
een hoge motivatie omdat het werk wat ze doen goed bij ze past,
ze hun talenten kunnen benutten en ze daardoor passie hebben
voor het werk. Om deze reden bieden we onze medewerkers
nadrukkelijk de kans nieuwe ervaringen op te doen in een andere
situatie of op een andere werkplek. Dat biedt nieuwe uitdagingen
en ontwikkelingsmogelijkheden. We doen dat vanuit de overtuiging
dat dat ten goede komt aan de kwaliteit van onderwijs bij ATOscholenkring.
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8 | Ouders, onze belangrijkste partners
U als ouder bent onze partner. Samen creëren we de beste
omstandigheden voor het leren en ontwikkelen van uw kind(eren),
zowel op school als thuis. Goede communicatie met u als ouder over
de kinderen is dus heel belangrijk.
8.1 Communicatie met ouders
8.2 Meepraten en meebeslissen
Bij de aanmelding van uw kind voeren we altijd eerst een
intakegesprek, waarin we met elkaar kennismaken en verwachtingen
uitwisselen. Hoe staat u als ouder tegenover het concept van ons
Kindcentrum? Waarom kiest u voor KinderCampus Noord?
Wat verwacht u van ons? En wat verwacht het Kindcentrum van u
als ouder? Uiteraard bespreken we bijzonderheden van uw kind.
Als uw kind eenmaal in de opvang of op school zit, is er regelmatig
contact met u als ouder, zowel gepland als ongepland. In de opvang
is tijdens het brengen en halen van kinderen altijd tijd voor vragen
of overleg. Ook in het onderwijs kunt u de (thuisgroep) leerkracht
van uw kind altijd even aanspreken en indien u dat prettig vindt, een
afspraak maken.
Daarnaast zijn er door het kind geleide oudergesprekken en reguliere
oudergesprekken: na de start van het schooljaar over hoe uw kind zich
voelt, na de kerstvakantie over de competentie, groei en ontwikkeling.
Ook informeren wij u op ouderavonden, via de digitale nieuwsbrief en
website, e-mail, app en de daaraan gekoppelde pushberichten, en via
onze facebookpagina’s.

Als ouder kunt u op verschillende manieren meewerken, meedenken
en meebeslissen over ontwikkelingen binnen KinderCampus Noord:
Klassenouders
De klassenouders coördineren de ondersteuning bij sommige
activiteiten. Zij zijn de rechterhand van de leerkracht en helpen bij het
werven van ouders bij excursies, festiviteiten, maar ook bij creatieve
activiteiten op het speel-of leerplein.
Stichting Ouders Noorderlicht (SON)
Deze stichting beheert de bijdrage van de ouders (vrijwillige
ouderbijdrage). De stichting bepaalt in afstemming met de school
waar het geld aan uitgegeven wordt. Bij de uitvoering van de
activiteiten doet SON een beroep op andere (hulp)ouders.
Oudercommissie kinderopvang
De oudercommissie kinderopvang bestaat uit ouders die een kind
in de opvang hebben. De commissie bespreekt allerlei (beleids)
ontwikkelingen en geeft hierover gevraagd en ongevraagd advies aan
de opvang.
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8.3 Klachtenprocedure

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit gekozen
vertegenwoordigers van ouders en medewerkers. De
directeur adviseert en informeert. De MR bespreekt allerlei
beleidsontwikkelingen in de organisatie. Denk aan personeelsbeleid,
het concept van de school of veranderingen in de koers van het
kindcentrum. Verder denkt de MR ook onderwijsinhoudelijk mee
als ‘critical friend’. De MR adviseert hierover en heeft in bepaalde
situaties instemmingsrecht. Dit is vastgelegd in de WMO (Wet
Medezeggenschap Onderwijs). De vergaderingen van de MR zijn
openbaar.

Ook al streven we altijd naar een open dialoog en prettige
samenwerking, toch kan het voorkomen dat u als ouder het ergens
niet mee eens bent of een klacht heeft. In dat geval geldt de volgende
procedure:
Voor KinderCampus Noord is het eerste aanspreekpunt de leerkracht.
U bespreekt de klacht met elkaar en probeert samen een oplossing te
vinden. De meeste klachten worden op deze manier, in goed overleg,
afgehandeld. Lukt dit niet, dan wendt u zich tot manager opvang of de
directeur.
Leidt de tussenkomst van de manager/directeur ook niet tot een
oplossing, dan kunt u contact opnemen met het bestuur van ATOScholenkring.
Leidt dit niet tot een bevredigend resultaat, neem dan contact op met
de vertrouwenspersoon van ATO-Scholenkring of Norlandia.
Als dit ook niet tot een oplossing leidt, kunt u zich wenden
tot de externe klachtencommissie (onafhankelijke Brabantse
klachtencommissie) of Stichting KOMM, waarbij ATO-Scholenkring
is aangesloten. De leden van deze commissie zijn onafhankelijk en
hebben geen rechtstreekse binding met ons Kindcentrum. Informatie
over het reglement van de externe klachtencommissie vindt u op de
site van ATO-Scholenkring/Norlandia.
Voor de manier waarop we omgaan met klachten, zijn onze
kernwaarden veiligheid, vertrouwen, samenwerken en ontwikkeling
richtinggevend. Emoties kunnen een rol spelen, zeker als het een kind
betreft. Daarom hechten wij eraan om dergelijke gesprekken niet
te voeren in aanwezigheid van uw kind. Wij willen discussies voeren
tussen volwassenen die zich volwassen gedragen.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Dit is de MR van alle scholen van de ATO-Scholenkring, waar
KinderCampus Noord onderdeel van is. Het kindcentrum heeft een
vertegenwoordiger in de GMR.
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9 | Ontwikkelingen

10 | Resultaten van het onderwijs

9.1 Versterken en verdiepen

10.1 Trots op de uitkomsten van het onderzoek

Het team van Basisschool Noorderlicht bepaalt samen wat de
speerpunten zijn voor het komende schooljaar. Het schoolplan (het
plan voor 4 jaren) biedt daarvoor de onderlegger. We proberen
de onderwerpen zo te verwerken dat het voor het personeel een
duidelijk en werkbaar document wordt. Immers, het is er om intern
te gebruiken. In het voorgaande schooljaar was het grote speerpunt:
De basis op orde. Na de verhuizing van onze school hebben we veel
afspraken, werkwijzen en methodieken weer langs laten komen om op
te frissen en te verduidelijken. Het schooljaar 2018-2019 staat in het
kader van versterken en verdiepen. (Team)scholing zal een belangrijk
speerpunt zijn. Binnen ons jaarplan spreken we van Big Rocks. (Stephan
Covey: https://youtu.be/zV3gMTOEWt8 ). Bij de verschillende
onderwerpen nodigen we graag sterke spreker/gasten uit.

We zien in de praktijk dat onze visie op onderwijs werkt. Kinderen
zitten goed in hun vel, zijn gemotiveerd en laten ook goede resultaten
zien. Ook zijn we trots op de uitkomsten van het onderzoek van de
Inspectie.
De kwaliteit van onze school en de resultaten kunt u onder andere
lezen in het rapport van de inspectie. Dit rapport vindt u op de
website www.onderwijsinspectie.nl. Basisschool Noorderlicht valt
onder het basistoezicht van de inspectie.
10.2 Resultaten Eindtoets
In groep 8 zijn alle scholen verplicht om een eindtoets af te nemen.
Het schoolresultaat van deze toets ligt de afgelopen jaren boven
het landelijk gemiddelde. Dit schooljaar nemen we de ROUTE 8 af.
De eindtoets moet verplicht afgenomen worden op vastgestelde
landelijke data, dit schooljaar staat deze toets gepland vanaf
16 april 2019.
De digitale Centrale Eindtoets wordt in 2019 afgenomen in de
week 16, 17, 19 en 20. Leerlingen die tijdens de reguliere afnamedagen
ziek waren, kunnen de Centrale Eindtoets digitaal inhalen in
week 17, 19, 20 en 21.
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Doorstroom en verwijzingen
			
2015-2016

2016-2017

2017-2018

9 leerlingen = 3,9%

3 leerlingen = 1,2%

9 leerlingen = 2,4%

Verwijzingen SBO 1 leerling

0 leerlingen

0 leerlingen

Verwijzingen SO

0 leerlingen

0 leerlingen

2 leerlingen

Arrangementen

10 leerlingen = 3,1%

12 leerlingen = 3,6%

11 leerlingen = 3%

Doublures

SBO = Speciaal Basis Onderwijs, dit stopt per 01-08-2018
SO = Speciaal onderwijs
Arrangementen = begeleiding die door het samenwerkingsverband
de Meierij afgegeven is, waardoor extra tijd en ondersteuning door de
eigen leerkracht (eventueel buiten de groep) mogelijk is.
Eindtoets
2016

2017

2018

School score

203,4

203,2

201,9

Ondergrens Inspectie

195,8

196,2

201,5

10

passend bij hun niveau en mogelijkheden. Pro is de gebruikte
afkorting voor het praktijkonderwijs. HAVO staat voor Hoger
Algemeen Vormend Onderwijs en VWO staat voor Voorbereidend
Wetenschappelijk Onderwijs.

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs
Uitstroom VO

Hieronder kunt u zien naar welke vormen van voortgezet onderwijs de
leerlingen gaan. VMBO staat voor Voorbereidend Middelbaar Beroeps
Onderwijs. Het VMBO heeft twee afdelingen; het praktijkgericht
onderwijs (VMBO-K en VMBO-B) en de theoretische leerroute
(VMBO-T). Daarnaast kunnen de kinderen in het VMBO ook gebruik
maken van het LWOO (leerweg ondersteunend onderwijs). In deze
vorm van onderwijs krijgen de kinderen in kleinere groepen onderwijs,
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2016

2017

2018

VWO

4

7

3

HAVO

6

7

11

VMBO T

9

5

7

VMBO K

5

8

12

VMBO B

2

3

5

PRO/VSO

2

1

0

11 | Wat u nog meer moet weten
11.1 Leerplicht
De meeste kinderen staan al ingeschreven op onze school en gaan
naar school als ze vier zijn. Dat is goed voor hun sociale vaardigheden,
de groepsvorming en sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze kinderen
vallen dan nog niet onder de Leerplichtwet. Deze geldt vanaf 5 jaar.
Dan zijn ouders verplicht hun kind ingeschreven te hebben op een
school en het kind gaat ook daadwerkelijk iedere dag naar school.
De directeur van de school en de leerplichtambtenaar controleren
op de naleving hiervan.

11.2 Verlof aanvragen
Uw kind mag niet zomaar een schooldag missen. Natuurlijk kunnen
er omstandigheden zijn waardoor u uw kind niet naar school laat
gaan. Daar hebben wij alle begrip voor. Denk bijvoorbeeld aan een
verhuizing, het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten
of ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten. Samen met de
directeur bespreekt u dan hoeveel verlofdagen uw kind krijgt.
Wilt u op vakantie onder schooltijd? Dat is in principe niet toegestaan,
behalve als dat door de aard van uw beroep niet anders kan. U moet
dan aantonen dat het voor u niet mogelijk is om tijdens een van de
schoolvakanties minimaal twee weken aaneengesloten op vakantie
te gaan. Vraag het vakantieverlof op tijd aan via het formulier
‘Buitengewoon verlof’. U vindt het formulier voor buitengewoon
verlof op de website van de gemeente. Lever het uitgeprinte en
ingevulde document in bij de conciërge. U kunt ook een aanvraag
voor buitengewoon verlof doen via de Noorderlicht app. Dit verlof
moet door de schoolleiding goedgekeurd worden. Neemt uw kind
zonder overleg met de schooleiding verlof, kunnen we ervoor kiezen
na te bellen, een huisbezoek af te leggen en moeten wij dit volgens de
Leerplichtwet melden bij de leerplichtambtenaar.

De regels van de leerplichtwet:
• Als uw kind 3 jaar en 10 maanden is, mag uw kind max. 10 dagdelen
kennismaken op school.
• Als uw kind 4 jaar wordt mag het naar school. Komt u kind een dag
niet, meldt het dan wel af.
• Als uw kind 5 jaar wordt, is uw kind leerplichtig en mag maximaal
5 uren per week thuisblijven na overleg met de school.
• Als uw kind 6 jaar is, is het leerplichtig voor de hele schoolweek.
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11.3 Verzuim

11.4 Ouderbijdrage: SON

Als uw kind ziek is of om ander reden niet aanwezig kan zijn, meldt u
dat bij voorkeur via de Noorderlicht app. Als uw kind onverwacht niet
verschijnt, ondernemen wij direct actie om te achterhalen waar uw
kind is. Bij ongeoorloofd verzuim neemt KinderCampus Noord contact
met u op. Is er geen verklaring voor het verzuim op de basisschool,
dan brengen wij de leerplichtambtenaar daarvan op de hoogte.

Het primaire onderwijs is voor u als ouder kosteloos. Wel vragen
wij ouders een bijdrage voor extra activiteiten. Deze ouderbijdrage
is vrijwillig en wij weigeren geen leerlingen waarvan de ouders de
ouderbijdrage niet willen betalen. Met deze bijdrage kunnen we
extra dingen doen, die ten goede komen aan uw kind. Stichting
Kindcentrum Ouders Noorderlicht (SON) beheert uw bijdrage,
regelt het innen ervan en maakt een begroting. De hoogte van
de ouderbijdrage wordt jaarlijks door de medezeggenschapsraad
vastgesteld.
Voor Basisschool Noorderlicht is de hoogte van de ouderbijdrage
vastgesteld op € 40,00 per kind. U ontvangt hierover een aparte brief
met het verzoek de ouderbijdrage over te maken.

We letten goed op dat de kinderen op tijd op school aanwezig zijn,
zodat de lessen op tijd kunnen beginnen. Mocht uw kind meerdere
keren te laat komen, dan ontvangt u als ouder hierover een
bericht. Bij herhaaldelijk/veelvuldig te laat komen, schakelen we de
leerplichtambtenaar in. Er volgt dan altijd een gesprek, een procesverbaal en/of een mogelijke boete.

11.5 Stichting Leergeld ’s-Hertogenbosch
Het opvoeden van kinderen brengt veel kosten met zich mee.
Wanneer u moet rondkomen van een minimuminkomen, tot 120% van
de bijstandsnorm, en u de kosten van ouderbijdrage en schoolreisje
of schoolkamp niet kunt betalen, dan kunt u een aanvraag doen
bij stichting Leergeld. Meer informatie hierover kunt u lezen op de
website www.leergelddenbosch.nl. De contactgegevens van stichting
Leergeld vindt u achter in deze schoolgids in de adressenlijst.
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12 | Uw kind aanmelden

12.2

12.1 Aanmelding nieuwe kleuters voor groep 1

Nieuwe kinderen in de groepen 2 tot en met 8

Voor kinderen die van een andere school komen (bijvoorbeeld
vanwege een verhuizing) volgen we een andere weg. Voor we
een procedure ingaan, bekijken we goed wat het zorgniveau is
van de leerling en of we die zorg kunnen bieden. We bekijken
dan de resultaten en het dossier van de voorgaande school
(uiteraard met toestemming van de ouders). Vervolgens is er een
kennismakingsbezoek met de directeur. Kinderen die aangemeld
worden, mogen eerst een dag kennis komen maken in hun groep of
we bespreken wat de beste vorm is van ‘instromen’’. Bij twijfel over
aanname of het ontbreken van de resultaten van de vorige school, kan
het nodig zijn om pedagogisch-didactisch onderzoek te doen of om
het kind te observeren op de school van herkomst. Van het onderzoek
en de eventuele observatie wordt een verslag gemaakt. Op basis van
dit verslag kijken we of op onze school een goede begeleiding voor
het kind mogelijk is. Is dit niet het geval, dan helpen we ouders bij het
vinden van een passende school.

Leuk dat u uw kind bij ons wilt aanmelden! Uiteraard kunt u eerst
een kijkje op KinderCampus Noord nemen. Vult u vooraf het
interesseformulier op de website in.
Wij verzorgen voor nieuwe ouders een rondleiding en een informatief
gesprek. Tijdens de rondleiding ziet u de school ‘in bedrijf’ zodat u
meteen de sfeer kunt proeven en krijgt u tijdens het gesprek inzicht
in onze werkwijze. Een inschrijfformulier voor de basisschool ontvangt
u na het persoonlijk gesprek. Als u uw kind aanmeldt komt het in
volgorde van binnenkomst op de wachtlijst te staan indien we niet
direct kunnen plaatsen.
Acht weken voor de vierde verjaardag van uw kind, neemt de
school contact met u op voor het maken van een afspraak voor het
intakegesprek. Uw kind is hierbij van harte welkom! Tijdens dit gesprek
bespreekt u de ontwikkeling van uw kind en eventuele bijzonderheden.
Op basis van dit gesprek hoort u dan bij welke leerkracht uw kind in de
thuisgroep komt. Ook maken we dan afspraken over de zogenaamde
wendagen, want voordat uw kind definitief op school komt mag het
twee dagdelen komen kijken.
Voor plaatsing in de opvang geldt de wet Kinderopvang. Daarin staat
dat het kind bij plaatsing in de dagopvang minimaal 8 weken oud moet
zijn en bij plaatsing in het peuterarrangement 2,5 jaar.
Let op: ook als u kind op de dagopvang van Norlandia zit, dient u uw
kind officieel aan te melden voor groep 1.

36

Adressen
KinderCampus Noord
Eerste Rompert 9
5233 EA ’s-Hertogenbosch
Telefoon: 073-8511399
info@kindercampusnoord.nl
www.kindercampusnoord.nl
ATO-Scholenkring
Berlicumseweg 8G
5248 NT Rosmalen
Telefoon: 073-8507850
info@ATO-Scholenkring.nl
Twitter: @ATO-Scholenkring

Norlandia Kinderopvang
hoofdkantoor
Bosscheweg 107
5282 WV Boxtel
Telefoon: 0411-688228
postbus@nulvier.nl
www.norlandia.nl
planning.zuid@norlandia.nl

Klachtencommissie
Stichting KOMM, regio midden
Mw. G. Van Rangelrooij
Postbus 32, 5228 ZG Rossum
Telefoon: 06-53107731
www.komm.nl
k.o.m.m@tiscali.nl
Medezeggenschapsraad
Voorzitter Kris Rodenburg
mr@bsnoorderlicht.nl
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SON
StichtingOudersNoorderlicht@
outlook.com
Oudercommissie kinderopvang
ockindercampus@norlandia.nl

