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Beste  ouders / verzorgers,

Voor u ligt de jaarkalender van IKC de Wieken. We hebben ervoor gekozen om de 

kalender te combineren met praktische informatie over ons IKC. Voor een 

uitgebreide toelichting op de verschillende onderwerpen verwijzen we

naar de IKC-gids. Deze vindt u binnenkort op de website www.ikcdewieken.nl of op 

Social Schools.

Met vriendelijke groet, namens het IKC team

Riet Mous en Angelien van Beekveld
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IKC de Wieken: een integraal kindcentrum voor iedereen!

Op een groene plek in het hart van De Wolfskuil ligt IKC de Wieken. De omgeving biedt tal van 
mogelijkheden om te spelen, te ontdekken en te leren: het Florapark, Kinderboerderij Kobus en 
de Witte Molen.

De Wieken is sinds augustus 2014 het eerste Nijmeegse Integrale Kindcentrum (IKC), en sinds 
jan. 2018 Dalton gecertifieerd. Binnen ons integraal kindcentrum worden kinderopvang en 
basisonderwijs aangeboden onder één dak, door één team en vanuit één visie. De 
kinderopvang wordt verzorgd door KION (www.kion.nl). Het basisonderwijs wordt 
georganiseerd door Stg. St. Josephscholen (www.josephscholen.nl).

Dalton

IKC de Wieken werkt vanuit het 
daltonconcept. Voor meer informatie: 
www.dalton.nl 

Aansluitend bij het daltonconcept maken wij 
gebruik van de Kanjertraining als instrument 
voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Hierbij 
staan 5 principes centraal (zie poster). Voor 
meer informatie: www.kanjertraining.nl 

Voor een uitgebreide toelichting op de 
verschillende onderwerpen verwijzen we naar
de IKC-gids. Deze vindt u binnenkort op de 
website www.ikcdewieken.nl of op Digiduif.

‘Goed onderwijs en goede kinderopvang op maat in een veilig IKC-klimaat’
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Aanmelden IKC onderwijs
Wie zijn of haar kind voor het basisonderwijs in Nijmegen wil aanmelden, doet dit op 
een centrale plek: Schoolwijzer Nijmegen. U kunt inschrijven bij schoolwijzer 
wanneer uw kind 2 jaar en 9 maanden is. Waarom Nijmegen een centrale 
aanmelding kent en hoe deze werkt kunt u nalezen op onze website of op de 
website van www.schoolwijzernijmegen.nl 

Aanmelden IKC kinderopvang
Aanmelden voor een vorm van kinderopvang (KDV, PGR, VSO, TSO, BSO) kan via 
www.kion.nl of per mail: klantrelaties@kion.nl 

Telefoonnummers St.Josephscholen / KION
Stg. Sint Josephscholen: 024-3818283
KION: 024-3602058

Administratieve gegevens IKC De Wieken
Adres: IKC de Wieken, Floraweg 69, 6542 KB Nijmegen
Website: www.ikcdewieken.nl 
Banknummer: NL03 ABNA 0415737559 t.n.v. Stg. St.

Josephscholen (ouderbijdragen)
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Flora wijkfestival

Kinderfestival 
KION
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Telefoonnummers en e-mailadressen
De Wieken (algemeen):  024-3774502  admin@bsdewieken.nl
Kinderdagverblijf:           06-83242455  kdvdewieken@kion.nl
Peutergroep: 06-83242427 pgrdewieken@kion.nl
BSO: 06-83242435 bsodewieken@kion.nl
TSO: 06-51254739 tsodewieken@kion.nl

Ziekte en andere medische afspraken
Om uw kind alle kansen te geven vinden wij het heel belangrijk dat uw kind iedere dag aanwezig is. Als uw kind ziek is kunt u
dit voor 8.30 uur telefonisch melden. Bij afwezigheid zonder afmelding nemen wij contact op met u. Afspraken met de tandarts,
huisarts etc. graag zoveel mogelijk buiten schooltijden maken. Als uw kind op het IKC ziek wordt, dan bellen wij u.

Doorgeven wijzigingen bereikbaarheid
Wijzigingen in mobiele nummers, noodnummers of e-mailadressen voor schoolgaande kinderen graag doorgeven aan Eugène 
Gerrits (admin@bsdewieken.nl) of via ons ouderportaal Social schools. Maakt u gebruik van de kinderopvang dan graag 
wijzigingen doorgeven via het ouderportaal.

Ouderbijdrage voor groep 1 t/m 8
Voor het kunnen organiseren van activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma horen, zoals excursies en 
sportevenementen, vragen wij ouders/verzorgers een jaarlijkse vrijwillige bijdrage van € 40,-- per kind. Hiervan is € 1,--
verplicht voor een collectieve ongevallenverzekering. Hopelijk kunnen wij rekenen op uw steun. U kunt via Stichting Leergeld 
Nijmegen een verzoek indienen voor een tegemoetkoming in de kosten. De voorwaarden zijn te lezen op 
www.leergeldnijmegen.nl

Informatieavond 
ouders
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Einde zomertijd: 
klok een uur terug 
zetten

Oktober
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Vakantiedagen
Herfstvakantie: 14 oktober t/m 18 oktober
Kerstvakantie: 23 december t/m 3 januari
Voorjaarsvakantie: 24 februari t/m 28 februari
2e Paasdag: 13 april
Meivakantie: 27 april t/m 8 mei
Hemelvaart: 21 en 22 mei
2e Pinksterdag: 1 juni
Zomervakantie: 13 juli t/m 21 augustus

Studiedagen (alle kinderen vrij)
Maandag 9 September
Woensdag 6 November
Vrijdag 14 februari
Donderdag 2 april
Dinsdag 2 juni

Openingstijden basisschool
Maandag: 08.45 - 12.00 uur en 13.15 - 15.30 uur
Dinsdag: 08.45 - 12.00 uur en 13.15 - 15.30 uur
Woensdag: 08.45 - 12.30 uur 
Donderdag: 08.45 - 12.00 uur en 13.15 - 15.30 uur
Vrijdag: 08.45 - 12.00 uur en (alleen groep 5 t/m 8) 13.15 - 15.30 uur
Voor aanvang van de lessen is er een kwartier inlooptijd (8.30-8.45 uur en 13.00-13.15 uur).
Tussen 8.45 en 9.30 kunt u koffie/thee drinken in de hal en een praatje maken met anderen.

Kinderdagverblijf: 8.00 – 18.00 uur (vervroegde opvang vanaf 7.30 uur)
Peutergroep: ma, di, do, vrijdag 8.45 – 11.45 uur woe 8.45 – 12.15 uur
Schakelgroep: dinsdag- en donderdagmiddag 13.00 – 15.45 uur
VSO en BSO: 7.30 – 8.30 uur / 15.30 – 18.00 uur

Gymtijden
Di ochtend: groep 6, 7 en 8
Ma ochtend: groep 3, 4 en 5

14,30-15,15
Wiekenraad

1
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Open inloop voor 
nieuwe ouders
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Teamleden (1)
Kinderdagverblijf (kdv): Jolette van den Berg, Charissa
Geertsen, Hanneke Siebelink, Hannah Wolfs, Daisy Willems 
en Yvette Silessen.
Peutergroep (pgr): Wilma van As, Hanneke Siebelink, Eda
Bübül.
Schakelgroep: Hanneke Siebelink en Marcella Ovaa

Groep 1/2A: Geert Claessens en Els van Hal
Groep 1/2B: Maaike Brouwers
Groep 1/2C: Joke van Elleswijk en Lonneke Janssen 
Groep 3: Gonca Bektan en Ingrid van As
Groep 4: Gonny Verheijen en Rosanne de Vries
Groep 5: Judith Adema en Marcella Ovaa
Groep 6: Leonie Albers en Inge van Dinteren
Groep 7: Joyce van de Ven en Malou Disveld
Groep 8: Lucienne Klaus en Daisy Wijers
Flex leerkracht: Rosanne de Vries (zij vervangt Malou 
gedurende haar bevallingsverlof tot ongeveer half november)

Activiteitenplein: Pinar Sakinmaz, Linda Strik
TSO: coördinator Jolanda Snelders
VSO: Mine Altuntas, Hanneke Siebelink
BSO: Songül Arslan-Karagöz, Marion Timmermans,

Sanne Muller, Mine Altuntas

Open Wiekslag
Iedere 2 weken wordt op donderdag / vrijdag via 
Digiduif onze digitale nieuwsbrief rondgestuurd met 
informatie, nieuwtjes, IKC-ontwikkelingen en 
belangrijke data.

Als een pedagogisch medewerker of leerkracht 
afwezig is wordt er vanuit een vaste invalpool 
vervanging geregeld. Wanneer géén vervangende 
leerkracht beschikbaar is wordt de klas eventueel d 
eerste dag in kleine groepjes opgedeeld. In het 
uiterste geval kan het betekenen dat wij u vragen uw 
kind thuis op te vangen. 
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Informatieavond
Aan het begin van het IKC-jaar houden we een informatieve ouderavond. Tijdens deze avond kunt u 
een kijkje nemen in het hele IKC en krijgt u informatie over het jaarprogramma in de groepen. U 
ontvangt een uitnodiging waarin de opzet van deze avond staat.

Ouder-kindgesprekken
Voor alle groepen binnen ons IKC zijn er gedurende het jaar kindbesprekingen / 
rapportbesprekingen. Voor de groepen 1 t/m 8 staan de data in deze kalender genoemd. Voor de 
kinderopvang (kdv, pgr en bso) worden deze gesprekken individueel met u afgesproken.

Teamleden (2)
IKC-directie: Angelien van Beekveld directie@bsdewieken.nl

Riet Mous r.mous@kion.nl
IKC-coördinator/intern begeleider Mieke Gutteling miekegutteling@bsdewieken.nl
Intern begeleider/coördinator leerl.zorg José van Drenth leerlingenzorg@bsdewieken.nl
Administratief medewerker: Eugène Gerrits admin@bsdewieken.nl
Conciërge: Jos Leenhouwers
Bewegingsonderwijs: Tim Janssen (Han sport en bewegen)
De school als Vindplaats: Floortje Boeijen f.boeijen@entrea.nl / 06-12546163
Schoolmaatschappelijk werk: Kim van Reenen k.vanreenen@nim.nl / 06-34000406
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Cultuureducatie
Het aanbod van CESN (Cultuur en School Nijmegen) staat dit jaar in het teken van muziek. Voor de 
groepen 1 t/m 8 betekent dit extra activiteiten onder schooltijd in het thema muziek. Via de 
nieuwsbrief wordt u hier tijdig over geïnformeerd. 
Daarnaast is er extra aanbod van muziek onder schooltijd in de vorm van muzieklessen door Mark en 
Marinus (Lindenberg). 

Bewegingsonderwijs
Voor de oudste peuters is er één keer per week een speciale beweegles onder begeleiding van twee daarvoor opgeleide 
pedagogisch medewerkers. Alle kleuters sporten twee keer per week in de kleutergymzaal. Ze dragen daarbij 
gymschoentjes, deze blijven op het IKC. De groepen 3 t/m 8 sporten één keer per week in de gymzaal aan de 
Uranusstraat. De lessen worden verzorgd door een LIO stagiaire Han sport en bewegen, die zelfstandig de lessen mag 
geven.. De kinderen lopen onder begeleiding van de leerkracht, sportdocent en evt. ouder naar de gymzaal toe. Als uw 
kind niet aan de gymles mee kan doen wordt dit tijdig aan de leerkracht gemeld. Zonder bericht neemt uw kind deel aan 
de lessen. Vanaf groep 3 is gymkleding verplicht: gympakje of sportbroek met shirt en gymschoenen met een lichte zool. 

Naschools aanbod vanuit het Activiteitenplein (incl. Lindenberg ) 
Aansluitend aan de schooltijden kunnen kinderen voor naschoolse activiteiten in het Activiteitenplein terecht. Ook 
kinderen die naar de bso gaan kunnen deelnemen aan deze activiteiten. Voor het aanbod na schooltijd wordt per 
leeftijdsgroep een jaarprogramma gemaakt. Per activiteit wordt aan de kinderen uit de groepen 1 t/m 8 een flyer 
uitgedeeld. Vanaf dat moment kunnen kinderen zich opgeven (met toestemming van ouder/verzorger!). De activiteiten 
zijn per leeftijdsgroep verdeeld over 5 periodes van 6 weken. Per periode bedragen de kosten per kind € 2,50.
Bij te grote belangstelling vindt loting plaats.
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Vieringen
Een paar keer per jaar zijn er met alle kinderen binnen ons IKC vieringen en/of presentaties. Ouders/verzorgers zijn hierbij 
van harte welkom. De bijeenkomsten worden georganiseerd in niet te grote groepen in verband met de veiligheid/beperkte 
ruimte. Voor grote bijeenkomsten maken we gebruik van het wijkcentrum Villa Nova. Via de nieuwsbrief en Social schools 
wordt u bijtijds op de hoogte gesteld.

Bibliotheek op School (BoS)
We hebben binnen het IKC een bibliotheek. Alle kinderen van IKC de Wieken zijn lid van de BoS en kunnen boeken voor 
in de groep en thuis lenen en aanvragen. Er is een BoS coördinator die wordt ondersteund door ouders.

IMC Weekendschool
In de gemeente Nijmegen kunnen leerlingen uit groep 7 gedurende drie schooljaren deelnemen aan de weekendschool. 
De Weekendschool laat kinderen kennismaken met diverse beroepssectoren zoals: archeologie, sterrenkunde, 
journalistiek, medische wetenschap. Medewerkers van de Weekendschool komen voor een introductie in groep 7 en open 
dagen zijn in oktober. Voor meer informatie: www.imcweekendschool.nl

28

Voorjaarsvakantie

26

Laatste dag 
afname CITO

27 30 31

Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie

24 25 27 28

09.00-11.30
Open inloop voor 
nieuwe ouders

11.15-12.15
Creacafé kleuters

Studiedag
Groep 1 t/m 8 
VRIJ

Rapport 1 mee

3 4 5 6

10 11 12 13

17 18 19 20

W
ee

k 
5

W
ee

k 
6

W
ee

k 
7

W
ee

k 
8

W
ee

k 
9

7

14

21



Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Floraweg 69, 6542KB  Nijmegen, telefoon: 024 – 3774502, 
email: admin@bsdewieken.nl, website: www.ikcdewieken.nl

26

Start zomertijd: 
klok een uur 
vooruit zetten

28

29 1

29

Maart

7 8

14 15

21 22

Wiekenraad
IKC de Wieken heeft een leerlingenraad: de Wiekenraad. Deze adviseert gevraagd en ongevraagd 
de IKC-leiding. Andersom vraagt de IKC-leiding ook de leerlingenraad om haar mening. Op deze 
wijze hebben kinderen de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het beleid van ons IKC en raken 
ze meer betrokken bij het IKC en onze omgeving. Vanaf groep 4 zitten er kinderen in de Wiekenraad. 
Kinderen worden voor 2 jaar gekozen.

Medezeggenschapsraad (MR) School
De MR geeft samen de IKC-directie vorm aan het beleid van onze school. De MR komt 6x per jaar 
bijeen. De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Tevens heeft een lid vanuit de IKC-
directie een adviserende rol in de MR.

Oudercommissies (OC) Kinderopvang 
Het kinderdagverblijf, de peutergroep en de buitenschoolse opvang hebben ieder hun eigen 
oudercommissie. Een OC bewaakt en bevordert de kwaliteit van de opvang door gevraagd en 
ongevraagd advies uit te brengen. Deze bestaat uit minimaal 2 ouders die gebruik maken van de 
kinderopvang. Een lid van de IKC-directie heeft een adviserende rol in de OC. 

Gebruikersoverleg Tussenschoolse opvang 
In het gebruikersoverleg worden belangrijke zaken over het overblijven besproken. Het overleg wordt 
gevoerd door ouders (iedere ouder die gebruik maakt van tso is welkom), de TSO-coördinator en 
vertegenwoordiger(s) van de IKC-directie. Het overleg vindt 2x per jaar plaats.
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Ouderpanel
Op initiatief van de MR vindt er een aantal keer per jaar een ouderpanel plaats. Tijdens deze
avonden gaan ouders met elkaar in gesprek over ontwikkeling en beleid van het IKC. Ouderleden
van de MR zijn aanwezig tijdens deze bijeenkomsten en nemen onderwerpen die ouders
bezighouden, t.a.v. beleidszaken, mee naar de MR. 

Klassenouders en ondersteuning in de groepen
Voor de groepen 1 t/m 8 zijn er doorgaans twee ouders per groep die de groep en de leerkracht
helpen bij de organisatie van activiteiten, zoals knutselen, excursies, feesten, verjaardagen
leerkrachten en deelname aan werkgroepen. Naast klassenouders wordt via intekenlijsten extra 
ouderondersteuning gevraagd voor activiteiten als lezen, knutselen etc. Vijf keer per jaar zijn er
klassenoudervergaderingen onder schooltijd. 

Bij het kinderdagverblijf en de peutergroep wordt per activiteit via intekenlijsten
ouderondersteuning gevraagd. 

Heeft u interesse in een ondersteunende of helpende rol binnen het IKC, dan kunt u dit natuurlijk
altijd kenbaar maken bij de pedagogisch medewerker of leerkracht. Wij waarderen de inzet van 
ouders zeer!

30 31

11.15-12.25 
Klassenouder-
vergadering

1

Studiedag
Groep 1 t/m 8 
VRIJ

2 3

Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie

27 28 29 30 1

Kanjerprestaties

2e Paasdag
CITO eindtoets 
groep 8

CITO eindtoets 
groep 8 Koningsspelen

14,30-15,15
Wiekenraad

09,00-10,00
Ouderoverleg TSO

Start Ramadan

6 7 8 9

13 14 15 16

20 21 22 23

W
ee

k 
14

W
ee

k 
15

W
ee

k 
16

W
ee

k 
17

W
ee

k 
18

10

17

24



Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Floraweg 69, 6542KB  Nijmegen, telefoon: 024 – 3774502, 
email: admin@bsdewieken.nl, website: www.ikcdewieken.nl

2 3

3130

Mei

9 10

16 17

23 24

Tussenschoolse opvang (tso)
KION Broodnodig verzorgt bij IKC de Wieken de opvang voor kinderen die tussen de middag niet naar huis gaan. 
Aanmelden tso kan via www.kion.nl of per mail: klantrelaties@kion.nl. Kinderen nemen zelf brood mee. Er wordt voor 
melk, thee, water en eens per week fruit gezorgd. Na het eten en drinken spelen de kinderen buiten. Het tarief voor 
overblijven op vaste dagen is € 2,75 per keer. Het tarief voor incidentele opvang (via strippenkaart) is € 3,20 per keer.

Jarig en gezond trakteren
Jarigen mogen trakteren in de groep, maar dit is zeker niet verplicht. We stimuleren gezonde traktaties en geven 
kinderen en ouders/verzorgers graag tips en complimenten voor een gezonde traktatie. Geef liever geen snoep, koek, 
chocolade of chips. Gezonde traktaties worden uitgedeeld en in de groep opgegeten. U hoeft géén traktatie mee te geven 
voor het personeel. Alleen voor de kinderen uit de groep. Kinderen die naar de bso gaan trakteren daar niet nog een keer. 
De pedagogisch medewerkers zorgen voor iets lekkers als een kind op zijn/haar verjaardag komt. De teamleden vieren 
hun verjaardag gedurende het jaar. U krijgt hierover bijtijds bericht.

Eten en drinken
Voor de kinderen van het kinderdagverblijf en de bso wordt het eten en drinken verzorgd door het IKC. 
Peuters van de peutergroep brengen fruit mee. In de peutergroep wordt (fruit)water aangeboden. De 
kinderen van groep 1 t/m 8 mogen fruit, brood, ontbijtkoek, rijstkoek of liga meenemen. Ze drinken 
water, sap, melk of karnemelk. Koolzuurhoudende dranken zijn niet toegestaan.
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Jeugdgezondheidszorg
Alle kinderen van groep 2 en groep 7 worden door de GGD op het IKC gemeten en gewogen en hun 
ogen worden getest. De kinderen houden daarbij altijd hun kleren aan. Ouders van deze kinderen 
krijgen ook een vragenlijst. Na afloop krijgt uw kind een briefje mee naar huis met de uitkomsten van 
het onderzoek. Ouders die aanwezig willen zijn bij de screening kunnen dit aangeven bij de 
leerkracht of GGD jeugdverpleegkundige Ruth de Wit.

Hoofdluiscontrole
Elke maandag na een vakantie worden de leerlingen 
gecontroleerd op hoofdluis/neten door speciaal hiervoor 
opgeleide kamouders. Graag op deze dagen geen gel en/of 
ingewikkelde kapsels. Wanneer hoofdluis/neten wordt gevonden 
dan krijgt u hierover bericht.

Fotograaf
Elk jaar worden in het voorjaar foto’s gemaakt van alle groepen.

25 26 27 28 29

Rapport 2 mee

22 23 24 25 26

2e Pinksterdag

Studiedag
Groep 1 t/m 8 
VRIJ

Kamp groep 8 Kamp groep 8

11.00-12.25
Klassenouder-
Vergadering

Kamp groep 8
10,00 Start
groep 8

14,30-15,15
Wiekenraad

1 2 3 4

8 9 10 11

15 16 17 18

W
ee

k 
22

W
ee

k 
23

W
ee

k 
24

W
ee

k 
25

W
ee

k 
26

5

12

19



Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Floraweg 69, 6542KB  Nijmegen, telefoon: 024 – 3774502, 
email: admin@bsdewieken.nl, website: www.ikcdewieken.nl

1

25

18

11

4 5

2

Juli

12

19

26

Verkeersveiligheid
Omdat de ruimte om fietsen te stallen beperkt is, vragen 
wij om zoveel mogelijk lopend naar ons IKC te komen. 
Kinderen die verder weg wonen en op de fiets komen 
kunnen deze stallen in de fietsenstalling bij de zij-ingang
van het gebouw. Zorg voor een goed slot, voor diefstal 
en beschadiging is het IKC niet aansprakelijk.
Wij proberen dagelijks kinderen van groep 8 en ouders 
in te zetten als verkeerbrigadiers. Opgeleide 
verkeersbrigadiers zijn bevoegd om 
verkeersaanwijzingen te geven. In verband met de 
veiligheid vragen wij u dringend om, als u met de auto 
komt, deze niet bij de oversteekplaats te parkeren, ook 
niet kortdurend. 

Kwijtraken spullen
In de hal van de school staat een ‘bak met gevonden 
voorwerpen’. Geef geen waardevolle spullen mee aan 
uw kind. IKC is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal 
van persoonlijke eigendommen.

Mobiele telefoons
Kinderen nemen geen mobiele telefoons mee naar het 
IKC. Als een kind toch een mobiele telefoon bij zich 
heeft wordt deze in bewaring gegeven bij de leerkracht 
of pedagogisch medewerker. Het IKC is niet 
aansprakelijk voor verlies of diefstal.

Ongevallenverzekering
Zowel de opvang als het onderwijs hebben een collectieve ongevallenverzekering voor alle kinderen. 
Uw kind is verzekerd tijdens het verblijf op het IKC, maar ook bij activiteiten in IKC-verband elders 
zoals bij een excursie.

Oudergesprekken 
(facultatief)

29 30 1

09,00-10,00 
Bedankochtend

2 3

Zomervakantie

31

Zomervakantie

30

Zomervakantie

29

Zomervakantie

28

Zomervakantie

27

09.00-10.00
Doorschuifuur

Afscheidsavond 
musical groep 8 Groep 8 VRIJ

Groep 8 VRIJ

11.30-12.00
Uitzwaaien en start 
zomervakantie
Groep 4 t/m 8 
middag VRIJ

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

6 7 8 9

13 14 15 16

20 21 22 23

W
ee

k 
27

W
ee

k 
28

W
ee

k 
29

W
ee

k 
30

W
ee

k 
31

10

17

24



Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Floraweg 69, 6542KB  Nijmegen, telefoon: 024 – 3774502, 
email: admin@bsdewieken.nl, website: www.ikcdewieken.nl

Zomervakantie

28

Zomervakantie Zomervakantie

29 30

Augustus
1 2

8 9

15 16

22 23

Van groep 8 naar het voortgezet onderwijs
In groep 8 worden kinderen en ouders voorbereid op de periode na de 
basisschool. In groep 8 krijgt uw zoon/dochter een advies over de onderwijsvorm 
die het meest geschikt lijkt te zijn. Dit gebeurt op basis van al het materiaal 
(observaties, toetsen van methoden en onafhankelijke toetsen) dat op het IKC in 
alle jaren is verzameld en de uitslag van de CITO Entreetoets. In januari zijn er 
onderwijsmarkten en in februari is er een zogenaamde Open Huis periode op alle 
voortgezet onderwijslocaties. Na het definitieve advies melden de 
ouders/verzorgers hun kind aan bij het voortgezet onderwijs. Het IKC stuurt dan 
het onderwijskundig rapport en achteraf de uitslag van de CITO Eindtoets op. Het 
voortgezet onderwijs beslist uiteindelijk of een leerling wel/niet wordt toegelaten.

28

Zomervakantie

27

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

Eerste schooldag

29 30

3 4 5 6

10 11 12 13

17 18 19 20

24 25 26 27

W
ee

k 
31

W
ee

k 
32

W
ee

k 
33

W
ee

k 
34

W
ee

k 
35

31

7

14

21



Speciale ondersteuning voor kinderen binnen het IKC
Kinderen leren en ontwikkelen zich allemaal op hun eigen manier en in hun eigen tempo. De 
teamleden houden deze ontwikkeling nauwkeurig in de gaten en signaleren tijdig wanneer een 
kind opvalt in ontwikkeling, leerstijl, tempo en prestaties. Het teamlid meldt het kind vervolgens 
aan bij het interne ondersteuningsteam. Samen met ouders / verzorgers wordt een kindplan
opgesteld. Mocht deze extra ondersteuning onvoldoende resultaat hebben dan wordt het kind 
besproken in het BSOT (Brede School OndersteuningsTeam) en kan eventueel hulp van 
externen of deskundigen ingezet worden. Het kan zijn dat er na verder onderzoek en 
begeleiding vastgesteld wordt dat uw kind meer ondersteuning nodig heeft dan ons IKC kan 
bieden. In dat geval kan in overleg met u besloten worden om uw kind naar een andere vorm 
van opvang of onderwijs te laten gaan, zodat uw kind dié kansen krijgt die het verdient.

Schoolmaatschappelijk werk
Binnen ons IKC hebben we één ochtend per week de beschikking over een 
schoolmaatschappelijk werker, werkzaam vanuit het NIM (Nijmeegs Maatschappelijk Werk) in 
Oud-West. Wanneer teamleden of ouders/verzorgers vragen hebben over een kind, dan 
kunnen zij bij deze schoolmaatschappelijk werker terecht, bijvoorbeeld bij vragen over de 
opvoeding van kinderen, opvallend gedrag, pesten/gepest worden, onzekerheid/faalangst of 
problemen thuis. De schoolmaatschappelijk werker werkt in Oud-West nauw samen met het 
Stip en het Sociaal Wijkteam. Op IKC de Wieken is de schoolmaatschappelijk werker elke 
maandagochtend aanwezig en op andere momenten telefonisch te bereiken.

De School als Vindplaats
De School als Vindplaats is een pilot tot januari 2020 voor Nijmeegse scholen (basisonderwijs, 
speciaal (basis)onderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs en ROC) georganiseerd door de 
combinatie waarin verschillende zorgorganisaties in Nijmegen samenwerken. ‘De School als 
Vindplaats’ is ook actief binnen ons IKC en werkt samen met het IKC ondersteuningsteam, 
schoolmaatschappelijk werk en alle teamleden. Het doel is om kinderen en ouders met 
hulpvragen over gedrag, ontwikkeling of opvoeding in een zo vroeg mogelijk stadium op weg te 
helpen. Door op tijd signalen op te pakken willen we samen preventief passende ondersteuning 
organiseren voor het kind. De jeugdspecialist is regelmatig op het IKC aanwezig en daarnaast 
telefonisch te bereiken.



Leerplicht en verlof
Alle kinderen van 5 tot 18 jaar zijn in Nederland leerplichtig om naar school te gaan. Dit is 
vastgelegd in de Leerplichtwet. Soms is er een reden waarom ze (tijdelijk) niet naar school 
hoeven, bijvoorbeeld bij ziekte of verplichtingen die voortvloeien uit geloofsovertuiging of 
levensovertuiging. Binnen Nijmegen is er een verzuimprotocol opgesteld waarin de gemeente 
met de schoolbesturen afspraken heeft gemaakt over de wijze waarop invulling wordt gegeven 
aan de uitvoering van de Leerplichtwet. De school moet van alle ingeschreven leerlingen de 
aan- en afwezigheid bijhouden. In het verzuimprotocol staat wanneer de school/IKC-directeur 
verplicht is om schoolverzuim te melden bij de leerplicht-ambtenaar. Wanneer de 
leerplichtambtenaar een melding van de school ontvangt, zoekt deze vervolgens uit waarom 
een kind niet op school is verschenen of regelmatig afwezig is. Bij de gemeente Nijmegen zijn 
meerdere leerplichtambtenaren werkzaam. Zij zijn bereikbaar via tel: 024-3298003 of per e-
mail: leerplicht@nijmegen.nl. Uitgebreide informatie over de Leerplichtwet, vrijstelling van 
schoolbezoek, vakantieverlof, ongeoorloofd verzuim etc. vindt u op onze website. 

Ordemaatregelen indien een kind door zijn / haar gedrag de rust en veiligheid in 
de groep verstoort
In het IKC werken wij met een protocol grensoverschrijdend gedrag. Daarin staat beschreven 
wat wij verstaan onder grensoverschrijdend gedrag en welke stappen doorlopen worden 
wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Het protocol kunt u ook vinden op ons 
ouderportaal Social schools. Wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag gaan we zo 
snel als mogelijk met ouders in gesprek om afspraken te maken om verder grensoverschrijdend 
gedrag te voorkomen.
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