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De Wieken    1

De Wieken is een integraal kind centrum (IKC) voor iedereen

Op een groene plek in het hart van De Wolfskuil ligt ons IKC. De omgeving biedt tal van mogelijkheden om 
te spelen, leren en te ontdekken! Wij maken dan ook regelmatig gebruik van het naast ons gelegen 
Florapark en bezoeken met onze kinderen kinderboerderij Kobus en de molen.

Sinds 2001 heeft De Wieken zich ontwikkeld van openwijkschool naar een volwaardige bredeschool en 
sinds augustus 2014 tot het eerste Nijmeegse IKC. Binnen dit IKC bieden twee kernpartners (Stichting St. 
Josephscholen m.b.t. onderwijs en KION m.b.t. kinderopvang) binnen 1 gebouw en vanuit 1 gedeelde visie 
een totaalpakket voor onderwijs en kinderopvang aan kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. Daarnaast 
werken we nauw samen met de ouders/ verzorgers en belangrijke ketenpartners in de hoedanigheid van 
instellingen zoals Bindkracht 10, De Lindenberg, GGD, het Sportbedrijf Nijmegen, Bibliotheek Gelderland 

Zuid e.a. om de ontwikkelingskansen voor kinderen te vergroten. Vanuit een positief pedagogisch klimaat 
investeert het IKC in een gevarieerd aanbod van binnen- en naschoolse activiteiten. 

Alle IKC teamleden handelen volgens dezelfde pedagogische principes, zodat er veiligheid, geborgenheid, respect 
en verdraagzaamheid is en blijft. Er is aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen culturen, geloven 
en levensbeschouwingen. Door een helder beleid, een enthousiast team, een rijk leeraanbod en een hoge mate 
van ouderbetrokkenheid, krijgen de kinderen volop de mogelijkheid om eigen competenties te ontdekken en 
verder te ontwikkelen.
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Sfeer binnen De Wieken

Wij zien de Wieken als de plek om het leven te leren. Samen met allen die gebruik maken van het 
gebouw besteden we veel aandacht aan een prettig klimaat. We leren kinderen om te gaan met regels 
en afspraken, wat het betekent om met elkaar een groep te zijn. Jezelf te leren kennen en rekening te 
houden met anderen.

Een goede relatie tussen teamleden en kinderen zien we als voorwaardelijk om tot ontwikkeling te 
komen. Teamleden zien wij als de (bege)leiders van uw kind. Een goed contact vinden we heel 
belangrijk. Als er zich een situatie voordoet wordt dit uitgesprokenEen positief- kritische relatie tussen 
het teamlid en uw kind vinden we heel belangrijk als het gaat om de ontwikkeling en de opvoeding van 
uw kind tussen de leerkracht en het kind of tussen kinderen onderling. 

Het is altijd mogelijk om 15 minuten voor aanvang van de lessen uw kind naar de klas te brengen en 
even kort met de leerkracht te spreken. Voor een langer gesprek maakt u een afspraak met de 
leerkracht. Er zijn altijd mensen buiten de groep aanspreekbaar voor vragen.  De deur staat open.
Het IKC biedt een gevarieerd  aanbod van diverse activiteiten zowel onder als na schooltijd. Voor het 

aanbod na schooltijd kan uw kind zich inschrijven tegen een gering bedrag. 

3

IKC De Wieken
Floraweg 69
6542 KB Nijmegen

Tel: 024 3774502
www.ikcdewieken.nl



Visie op daltononderwijs & kinderopvang 

‘Goed dalton onderwijs en daltonkinderopvang op maat in een veilig schoolklimaat’

Rijk, gevarieerd en gericht op betekenisvolle leersituaties! Hierbinnen begeleiden wij kinderen in hun 
ontwikkeling. Niet alleen cognitieve, maar ook sociale en creatieve vaardigheden van leerlingen 
krijgen aandacht. Het leerproces speelt een belangrijke rol. Door middel van reflectie op het eigen 
handelen bevorderen en versterken wij een positief zelfbeeld bij kinderen en leert het kind zichzelf 
steeds beter kennen.

Een uitdagende leeromgeving en de interactie tussen leerkracht en leerlingen onderling zien wij als 
een van de belangrijkste voorwaarden om te komen tot deze leersituaties op onze school.
Een helder en effectief schoolbeleid en een goed contact met ouders zijn voor ons de basis 
waarbinnen een kind kan opgroeien tot een goede, zelfstandige persoonlijkheid. Tot een mens met 
lef!

Ons onderwijs richt zich op 'krachtig leren'.
Sleutelwoorden zijn voor ons begrijpen, integreren en toepassen.
Hierbinnen maken wij onderscheid tussen twee manieren van leren:

Leren 1: richt zich op het aanleren van vaardigheden
De leeractiviteiten die hierbij horen zijn:  uitleggen, onthouden en begrijpen. 
Kenmerken van deze manier van leren zijn:

- Een gestructureerde leeromgeving 
- Doelstellingen liggen vast en kinderen zijn op de hoogte van die doelstellingen
- Directe feedback van de leerkracht 
- Waardering voor de leerling (niveaubepaling) 
- Contextgerichte leeraanbod 

Leren 2: richt zich op het toepassen van (aangeleerde) vaardigheden. 
Leeractiviteiten die hierbij horen zijn het activeren en aanbrengen van voorkennis en deze koppelen 
aan nieuwe betekenisvolle situaties.
Kenmerken van deze manier van leren zijn:

- Leerkracht geeft richtlijnen en bereidt leerlingen op opdrachten voor 
- Opdrachten zijn betekenisvol 
- Uitkomsten van het leren kunnen verschillen 
- Het leren roept nieuwe vragen op 
- Motivatie, betrokkenheid en zelfvertrouwen is van belang 
- Kennis kan toegepast worden in andere situaties
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Het onderwijs en de kinderopvang op De Wieken is gebaseerd op zes dalton kernwaarden

Het daltonconcept werkt vanuit zes kernwaarden :

1. Bevorder de vrijheid en verantwoordelijkheid
2. Bevorder de zelfstandigheid
3. Bevorder de samenwerking
4. Effectiviteit en doelmatigheid
5.  Reflectie
6.  Borging

Uitgebreide informatie over het daltononderwijs in Nederland treft u aan op de website van 
de Nederlandse Dalton Vereniging. (www.dalton.nl )
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Dalton ankerpunten: 
• In ons daltonconcept zien we het kind als de ondernemende zelfstandige die het

schoolwerk als taak aanneemt en zich eigen maakt.

• In ons daltonconcept krijgt het kind de gelegenheid om in eigen tempo, op eigen wijze en in 
eigen volgorde een taak te verwerken waarin een hoeveelheid (deels door het kind zelf
gekozen) activiteiten over een bepaalde tijdsperiode staan gepland. We werken met periodetaken.

• In ons daltonconcept wordt het kind uitgedaagd en krijgt het kind de gelegenheid zich te 
oefenen in het plannen, organiseren, regisseren, reflecteren en het nemen van initiatieven.

• In ons daltonconcept krijgen kinderen de gelegenheid met elkaar samen te werken.  Dit bevordert 
de socialiteit en groepsinteractie.

• In ons daltonconcept krijgt het kind, waar nodig, passende begeleiding en hulp van de
leerkracht/pedagogisch-medewerker om zich nieuwe vaardigheden eigen te maken met het   
doel zijn taak te kunnen volbrengen.

• In ons daltonconcept gaat de leerkracht/pedagogisch-medewerker  uit van de  
mogelijkheden van kinderen en is hij/ zij er op gericht om de motivatie en het 
zelfvertrouwen van kinderen te vergroten.

• In ons daltonconcept vertrouwen we op de professionaliteit en betrokkenheid van alle 
teamleden en dat zij dit verder ontwikkelen en met reflexiviteit praktiseren.

• In ons daltonconcept is de leerkracht/pedagogisch-medewerker in staat om het beste uit  
de samenwerking met zijn collega’s te halen om zo samen het totale aanbod te verbeteren 
en daardoor het IKC  te profileren.

• Het daltonconcept is doelmatig door een efficiënte inrichting van tijd, ruimte en middelen 

• Het daltonconcept is door bezinning en reflectie doordacht.

• Het daltonconcept is didactisch open en geeft ruimte aan andere inzichten en werkvormen 
om de kinderen in staat te stellen hun taak te volbrengen.

• In ons daltonconcept neemt het pedagogisch didactisch handelen een belangrijke plaats in.  

Dit uiteraard in dialoog/afstemming met het kind in kwestie.

BORGING
Ons daltonconcept wordt geborgd door zelfevaluatie en visitatie (1x per 5 jaar).

In de afgelopen twee schooljaren hebben wij met alle IKC teamleden een dalton verdiepingstraject 
gevolgd met als doel de kernwaarden van dalton nog meer betekenisvol voor kinderen in te kunnen 
zetten.
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Over Schoolwijzer Nijmegen

Naar de basisschool? Eerst langs Schoolwijzer Nijmegen
Sinds 1 april 2009 geldt: wie zijn of haar kind op een school in Nijmegen wil aanmelden, doet dat op een 
centrale plek. Die centrale plek is Schoolwijzer Nijmegen. Aanmelden kan via de site van Schoolwijzer, op 
afspraak, op het kantoor van Schoolwijzer.

Locatie Schoolwijzer
Naast de website heeft Schoolwijzer ook een kantoor. Dat bevindt zich in het bestuursgebouw van 
schoolbestuur Conexus.De contactgegevens zijn:

Schoolwijzer Nijmegen
Panovenlaan 1
6525 DZ Nijmegen
Telefoon 024 - 360 20 22
E-mail: info@schoolwijzernijmegen.nl

www.schoolwijzernijmegen.nl

Waarom een centrale aanmelding?
Via een centrale aanmelding worden de beschikbare plekken op basisscholen eerlijk, rechtvaardig en 
transparant verdeeld. Voor het toewijzen van schoolplekken hanteert Schoolwijzer namelijk spel- en 
voorrangsregels die gelden voor alle aanmeldingen en alle scholen. Regels die voorrang geven aan broertjes 
en zusjes, aan kinderen uit de buurt en aan kinderen die positief bijdragen aan de verhouding kansarme-
kansrijke leerlingen.

Kansrijk en kansarm
Kansarme leerlingen lopen bij aanvang van hun schoolloopbaan op achterstand in leerprestaties en 
ontwikkeling. Het opleidingsniveau van de biologische ouders, de verzorgers of de voogden bepaalt hoe 
kansrijk een kind is. Schoolwijzer Nijmegen streeft zoveel mogelijk naar een klassen-samenstelling van 30% 
kansarme en 70% kansrijke kinderen. Kansarme kinderen kunnen zich dan optrekken aan de kansrijke 
kinderen, zonder dat het de prestaties van de laatste groep schaadt. Voor alle kinderen is deze 

samenstelling een goede en realistische voorbereiding op het maatschappelijk (en sociaal) leven tijdens en 
na de schooltijd.

Voorkeurscholen
Schoolwijzer Nijmegen maakt het ouders makkelijk, want zij kunnen hun kind tegelijkertijd op meerdere 
scholen aanmelden. Ouders moeten een drietal voorkeurscholen opgeven. Daarbij moeten ze wel 
aangeven waarom die school de voorkeur heeft. Redenen kunnen zijn: een broertje of zusje dat al op de 
voorkeurschool zit, de ligging van de school (op loopafstand), of vanwege religieuze- of levensovertuiging. 
Ouders mogen ook een andere reden opgeven. De meest favoriete school komt op positie 1, de minst 
favoriete op positie 3.
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Voor wie?
De centrale aanmelding geldt voor alle kinderen die in Nijmegen basisonderwijs willen volgen, dus voor 
de groepen 1 tot en met 8. Aanmelden voor groep 1 kan vanaf dat het kind de leeftijd heeft van 2 jaar en 
9 maanden. Overigens, waar hier gesproken wordt over ouders kunnen dat ook voogden zijn of 
verzorgers van een kind. Wie buiten Nijmegen woont of wie zijn/haar kind aanmeldt voor de groepen 1 
t/m 8 moet zelf zijn/haar weg weten te vinden naar schoolwijzernijmegen.nl. Scholen hebben hier een 
verwijsfunctie. 

Wanneer aanmelden? 
Ouders kunnen kinderen het hele jaar door aanmelden via de website van Schoolwijzer. Voor het nieuwe 
schooljaar doen ze dat wel bij voorkeur voor 1 maart voorafgaand aan de start van dat schooljaar. 

De voorrangsregels
Centrale aanmelding biedt de schoolbesturen en schooldirecties administratief gemak. Toch dient het 
andere doelen. De Nijmeegse schoolbesturen en de gemeente Nijmegen willen dat scholen wat betreft 
de samenstelling van klassen een betere afspiegeling zijn van hun wijk en ze willen verdere scheefgroei 
tussen kansrijke en kansarme kinderen tegengaan. Om te kunnen sturen op schoolsamenstelling is een 
instrument als centrale aanmelding noodzakelijk.

Binnen deze 3 groepen wijst Schoolwijzer Nijmegen als volgt de beschikbare schoolplekken toe:
• Is er al een broertje of zusje op de school van voorkeur? Dan krijgt het nieuw aangemelde kind 

voorrang bij plaatsing.
• Daarna volgen de kinderen voor wie de voorkeurschool dichtbij is (geldt niet voor kinderen uit andere 

gemeenten en woonachtig in het buitenland).
• Daarna de kinderen die positief bijdragen aan de verhouding 30 - 70 procent kansarme en kansrijke 

kinderen en tot slot de overige kinderen. Bij het toewijzen wordt steeds gekeken naar het maximum 
aantal leerlingen per school en per groep 1, de zogenaamde plafonds. 

Alle aanmeldingen na 1 maart worden volgens dezelfde spelregels geplaatst.

Plaatsingsadvies
Schoolwijzer Nijmegen brengt na het plaatsen van alle aangemelde kinderen per kind een 
plaatsingsadvies uit. Met dat advies gaan de ouders naar de betreffende basisschool om hun kind in te 
schrijven. Het plaatsingsadvies is verplicht; zonder dit bewijs mag de school het kind niet inschrijven. Wie 
zijn kind voor 1 maart aanmeldt voor het nieuwe schooljaar, ontvangt half maart het plaatsingsadvies. 
Wie zijn kind aanmeldt voor een lopend schooljaar, ontvangt zo spoedig mogelijk het advies.

Bezwaar maken
Wie het niet eens is met het plaatsingsadvies van Schoolwijzer Nijmegen, kan daartegen bezwaar maken 

bij de Commissie Heroverweging toepassing spelregels. De procedure die daarvoor nodig is staat 
beschreven op www.schoolwijzernijmegen.nl.
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Voor het online aanmelden hebt u uw eigen DigiD nodig en het 
BSN nummer (burgerservicenummer) van uw kind. Ook is het mogelijk een persoonlijke afspraak te 
maken met een medewerker van Schoolwijzer. 

Na aanmelding wordt uw kind ingeschreven en mag het voordat het 4 jaar wordt alvast enkele keren 
oefenen in groep 1/2, zodat de overgang tussen peuterspeelzaal en school niet te groot is. In overleg 
tussen ouder en leerkracht worden de wenochtenden ingepland. Wordt uw kind in de zomervakantie 4 
jaar? Dan zal er in de maand juni een kennismakingsmoment plaats vinden. Kinderen die in de eerste 
twee weken ná de zomervakantie 4 jaar worden mogen maximaal 10 dagdelen (of een variant) naar 
school komen tot hun vierde verjaardag (dit heeft te maken met de verzekering van uw kind).

Aanmelden van peuters
In ons IKC is KION (Kinderopvang Nijmegen) gehuisvest. De pedagogisch medewerkers vertellen u graag 
over allerlei zaken die belangrijk zijn voor uw zoon of dochter om een goede start te maken binnen de 
omgeving van de peuterspeelzaal en/of het kinderdagverblijf. Meer informatie is terug te vinden op 
www.kion.nl

Aanmelden van oudere kinderen
Zit uw kind al op een andere school en wilt u het bij ons inschrijven? Wij nemen dan altijd eerst contact 
op met die andere school. Wij gaan na of uw kind past binnen het ondersteuningsprofiel van onze school. 
Dat betekent dat we kijken of wij de vragen die uw kind heeft op het gebied van leren, gedrag of 
ontwikkeling binnen onze school goed kunnen opvangen. Wanneer ouders géén toestemming verlenen 
om die informatie bij de andere school op te halen kunnen wij onvoldoende beoordelen of wij uw kind 
kunnen bieden wat het nodig heeft. Wij zullen dan niet overgaan tot plaatsing. Wij schrijven uw kind in 
als er ruimte beschikbaar is binnen de gekozen groep. Bovendien moeten wij het er met u over eens zijn 
dat uw kind bij ons op de juiste plaats is en dat uw kind in goed overleg vanuit de andere school aan ons 
wordt over gedragen. Zijn we echter van mening dat wij niet voldoende in staat zijn te voldoen aan de 

ondersteuningsbehoeften van uw kind dan zal het schoolbestuur vervolgens uw aanmelding in 
behandeling nemen (conform de afspraken die hierover zijn gemaakt m.b.t. passend onderwijs). 
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Organisatie IKC De Wieken 

Groepsgrootte en groepssamenstelling van de kinderen op de daltonschool
Bij het samenstelling van de groepen speelt een aantal zaken een rol:
• het aantal leerlingen (de aanmeldingen)
• de hoeveelheid leerkrachturen (de zogenaamde formatie)
• het onderwijsconcept en de beschikbare ruimten binnen het gebouw.

IKC De Wieken werkt met 4 clusters: 
Cluster 1: kinderen van 0-4 jaar
Cluster 2: kinderen van 4-7 jaar (groep 1,2 en 3)
Cluster 3: kinderen uit  groep 4 en 5
Cluster 4: kinderen uit groep 6,7 en 8. 

De maximale groepsgrootte van vanaf groep 3 is rond de 30 leerlingen. We streven ernaar om de groepen 1 
en 2 niet groter te laten zijn dan 25 leerlingen. 

Methodes en ondersteunende programma’s
Om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden bij het leren maken wij gebruik van methodes. Middels deze 
programma’s leert uw kind stapsgewijs alle basisvaardigheden die belangrijk zijn om een goede overstap te 
maken naar het voortgezet onderwijs. Voor de verschillende vormingsgebieden gebruiken wij de volgende 
methodieken:

Taalmethodes: 
• Schatkist (kleuters)
• Lijn 3 (groep 3)
• Estafette (groepen 4 t/m 8 
• Taal Actief (groepen 4 t/m 8)
• Nieuwsbegrip (groep 5 t/m 8)
• Met woorden in de weer didactiek bij woordenschatonderwijs 

Rekenmethodes:

• Schatkist  (groep 1 en 2)
• Wizwijs (groepen 3 t/m 8) 
• inzet tijdens de lessen didactiek: Met sprongen vooruit (Menne instituut)

Wereldoriëntatie:
• Wij werken vanaf schooljaar 2021-2022met de nieuwste versie van Topontdekkers (een methode waarin 

de WO vakken geïntegreerd worden aangeboden middels thema’s)
• Projecten van de Bastei (Groep 1 t/m 8)

Burgerschap
De lessen burgerschap zitten verweven en vloeien logisch voort uit het dalton gedachtengoed en de 
kanjerlessen die we geven op school. Wij zien ons IKC als de maatschappij in het klein waarin we kinderen 
voorbereiden op het leven.

Digitale geletterdheid

Wij hanteren een doorgaande lijn waarin beschreven staat welke vaardigheden van kinderen , in welke 
groep verwacht worden. Daar besteden per jaargroep aandacht aan.
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Sociaal emotionele ontwikkeling:
• De Kanjertraining (meer informatie is te vinden www.kanjertraining.nl)

Aanvullend gebruiken we:
• Vanaf schooljaar 2018-2019 gebruiken wij Kanvas als instrument om de sociaal emotionele 

ontwikkeling van kinderen te volgen. Met inspectie wordt de uitkomst rondom de sociale 
veiligheid automatisch, jaarlijks , uitgewisseld. 

• De kanjer coördinatoren duiden de afname van Kanvas en bespreken dit met leerkrachten en 
directie

Motorische/lichamelijke ontwikkeling:
• Ontwikkeldoelen motorische ontwikkeling SLO voor groepen 1 en 2
• Klinkers (groep 3)
• Schrijven in de basisschool (groep 4 t/m 8) 
• Planmatig bewegingsonderwijs (groep 3 t/m 8)
• Breinprikkels voor groep 1 en 2

Muziek/handvaardigheid/tekenen/ drama/dans:
• Moet je doen (groep 1 t/m 8)
• Muzieklessen verzorgd door vakdocenten van de Lindenberg voor iedere groep in een blok 

van 12 weken.
• Programma’s vanuit CESN
• Dramalessen door theaterschool Hakoena

Engels:
• Hello World (groepen 7 en 8)
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Ouders/verzorgers, onderwijs en kinderopvang

Het volgen van de ontwikkeling van uw kind
Om goed zicht te hebben op de vorderingen van uw kind, verzamelt het teamlid informatie. Dit doet 
hij/zij op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door observaties, toetsen van de methodes of van 
onafhankelijke toetsen zoals het CITO, gesprekken met ouders, collega’s, schoolleiding. Al deze gegevens 

worden bewaard in het leerlingendossier.

Rapporten 
Alle kinderen krijgen 2 keer per jaar (maart en juni)  een rapport mee naar huis. De rapportage is het 
vertrekpunt voor het oudergesprek. Er zal zowel over het product als het proces gesproken worden. De 
groepen 1 en 2 maken gebruik van het instrument KIJK! dat ook gebruikt wordt door de opvang in ons 
IKC. Aan het begin van het schooljaar starten de groepen 1 t/m 8 met een kindplangesprek tussen kind-
ouder/verzorger en leerkracht(en). Alle groepen van ons IKC starten met een algemene informatieavond.

Speciale zorg voor leerlingen binnen de school
Kinderen leren allemaal op hun eigen manier en in hun eigen tempo. Het teamlid houdt deze 
ontwikkeling nauwkeurig in de gaten en signaleert tijdig wanneer een kind opvalt in welbevinden, 
leerstijl, tempo en prestaties. U als ouder/verzorger wordt hiervan op de hoogte gehouden.
Het teamlid meldt de leerling vervolgens aan bij het interne zorgteam. Samen maken zij een plan van 
aanpak en beschrijven dit in een kind plan. In overleg met betrokkenen wordt dit kind plan besproken, 
uitgevoerd en geëvalueerd. Uiteraard zijn de ouders/verzorgers betrokken bij het organiseren van deze 
speciale ondersteuning binnen de school. Mocht deze extra ondersteuning onvoldoende resultaat 
hebben dan wordt het kind besproken in het BSOT (Brede School Ondersteunings Team) en kan mogelijk 
hulp van buitenaf ingezet worden (d.m.v. onderwijsspecialisten). Het kan ook zijn dat er na verder 
onderzoek en begeleiding blijkt dat uw kind meer ondersteuning nodig heeft dan onze school kan 
bieden. In dat geval kan in overleg met u besloten worden om de leerling naar een andere vorm van 
onderwijs te laten gaan, zodat uw kind dié kansen krijgt die het verdient.
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Partners en interne en externe expertise binnen de Wieken
De (extra) ondersteuning die wij onze leerlingen op de Wieken bieden treft u aan in ons
schoolondersteuningsprofiel.

Welke (concrete) basisondersteuning biedt de Wieken?
• De Wieken is een veilig IKC en biedt onze leerlingen rust, structuur, regelmaat en een verzorgde 

omgeving.
• Wij volgen onze kinderen middels het CITO leerlingvolgsysteem. Vanuit de CITO gegevens werken 

wij handelings- en opbrengstgericht middels de 1-zorgroute aan de begeleiding van onze kinderen, 
waarbij we streven naar het best haalbare. 

• Op De Wieken werken wij met groepsoverzichten en groeps- en themaplannen waarin de 
leerkrachten de pedagogische en didactische behoeftes van de groep in beeld brengen. We richten 
ons niet op wat er bij een kind niet goed gaat, maar op wat het nodig heeft om zich verder te 
ontwikkelen.

• Voor kinderen die de leerlijn niet meer kunnen volgen maken wij een ontwikkelingsperspectief.  Dat 
doen we pas vanaf groep 5.We kunnen onze leerlingen vervolgens een eigen leerlijn bieden mits 
deze zich niet toespitst op alle vakken. Ons uitgangspunt is echter dat alle kinderen zo lang mogelijk 
het gewone onderwijsprogramma uit de onderwijsmethodes die de school gebruikt blijven volgen. 

• Ons onderwijs wordt door ons geëvalueerd. Er is daartoe een zorgteam ingericht en er zijn jaarlijks 
een aantal groepsbesprekingen met de intern begeleider. Ook wordt er 2 keer per jaar een 
schoolzelfevaluatie gemaakt op basis van o.a. cito opbrengsten en de afname KANVAS voor de 
sociaal emotionele ontwikkeling. Deze worden besproken met het team.

• Naast het resultaatgericht volgen van onze leerlingen, volgen wij hen ook op sociaal- emotioneel 
gebied omdat we hechten aan het belang van een goed welbevinden en een goede 

betrokkenheid als basis voor het leren.
• Het samenwerken met ouders zien wij als essentieel in de begeleiding van leerlingen. Ouders 

kennen hun kind immers als geen ander en kunnen ons dus voorzien van waardevolle informatie.
• De Wieken heeft expertise opgebouwd voor wat betreft preventieve en (licht)curatieve interventies 

bij kinderen die een specifieke aanpak nodig hebben bij technisch lezen, begrijpend lezen, spelling 
en rekenen.

• We volgen het protocol rond dyscalculie o.a. door het inzetten van rekenspecialisten en het volgen 
van cursussen.

• We zijn thuis in het omgaan met dyslexie, onze leerkrachten kennen de mogelijkheden om kinderen 
met dyslexie goed te begeleiden. 

• De Wieken heeft aanbod  voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Komend jaar implementeren we 
ons beleidsplan voor meerbegaafde kinderen bij ons op school. 

IKC De Wieken
Floraweg 69
6542 KB Nijmegen

Tel: 024 3774502
www.ikcdewieken.nl
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• Onze teamleden professionaliseren zich voortdurend en volgen cursussen op allerlei gebied. 
Afgelopen jaren is intensief geïnvesteerd in het verbeteren van ons pedagogisch klimaat. 
Teamleden zijn in staat in het bieden van ondersteuning op het gebied van autisme, 
gedragsproblemen in bredere zin en AD(H)D. Lijntjes met ouders zijn kort. Er is veel overleg met 
ouders. Bij extreem externaliserend gedrag kan handelingsverlegenheid ontstaan.

• We maken, indien noodzakelijk, gebruik van het geven van  time outs voor leerlingen die dit 
nodig hebben. 

• We hebben ervaring opgedaan met de begeleiding van kinderen met lichamelijke, medische en 
leerbeperkingen. We staan in dergelijke gevallen open voor mogelijkheden en denken graag in 
oplossingen in plaats van in problemen. Daarbij verliezen we de realiteit en de haalbaarheid 
echter niet uit het oog. Er wordt per kind bekeken in hoeverre de school tegemoet kan komen 
aan de ondersteuningsbehoefte van een kind in zijn/haar specifieke situatie.

• De veiligheid en het welbevinden van het kind(eren) staan voor ons voorop. Wanneer we 

merken dat we dit niet kunnen waarborgen geven we eerlijk aan dat we de begeleiding die 
nodig is, niet kunnen bieden bij ons op school.

• Er is sprake van een ‘warme’ overdracht vanuit de voorschoolse opvang. 
• Er is sprake van een ‘warme’ overdracht vanuit groep 8 naar het voortgezet onderwijs. 
• Jonge risicoleerlingen worden begeleid vanaf dag 1 op de Wieken. Wij hebben een warme 

overdracht van leerlingen met extra zorg vanuit de voorschoolse opvang. Hier is altijd de intern 
begeleider bij betrokken. 

Welke interne en externe expertise/deskundigheid heeft De Wieken in huis?
• De Wieken maakt gebruik van de volgende intern aanwezige specifieke teamdeskundigheid: het 

coachen van leerkrachten, intercollegiale intervisie en consultatie, kennis op het gebied van 
leerlingen met autisme en ADHD en kennis rond meer- en hoogbegaafdheid. 

• We maken gebruik van de Kanjertraining voor sociaal emotionele ontwikkeling. Doel van deze 
methode is om pestgedrag zoveel mogelijk voor te zijn. 

• Onze teamleden zijn vaardig in het maken van groepshandelingsplannen. Deze plannen vormen de 
leidraad om onderwijs op maat te bieden.

• De Wieken maakt gebruik van de volgende extern aanwezige specifieke deskundigheid binnen het 
bestuur, het samenwerkingsverband en de omgeving: de logopediste van de GGD, de 
schoolverpleegkundige en de schoolarts van de GGD, de orthopedagoge van de Stichting St.  
Josephscholen, de contactpersoon van het buurtteam jeugd en gezin, dyslexiebegeleiding vanuit 
diverse expertise centra zoals bijvoorbeeld Marant en RID, de dienst ambulante begeleiding 
Nijmegen, het aanbod van diverse psychologen vanuit de omgeving, diverse bureaus 
gespecialiseerd in SOVA-trainingen en cursussen op weerbaarheid en faalangst, de 
jeugdpsychiatrie van bijvoorbeeld Karakter en de GGZ, diverse particuliere remedial teachers (die 
wanneer mogelijk) ook onder schooltijd hulp bieden.

IKC De Wieken 
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Welke ondersteuningsvoorzieningen heeft De Wieken?
Onze meer-en hoogbegaafde leerlingen krijgen de mogelijkheid om instructie en verwerking op 
maat te krijgen door onze gedifferentieerde werkwijze. We werken met een  kwartiertjesrooster 
zodat voor kinderen zichtbaar is op welk moment welke instructie, voor welk niveau, gegeven 
wordt. Daarnaast is er op school veel plusmateriaal aanwezig. Er wordt aandacht besteed aan leren 
leren waarbij de verschillende executieve functies besproken worden met kinderen. Het model van 
de leerkuil gebruiken we als onderlegger.
Er is een interne contactpersoon op school. Zij heeft zich ontwikkeld in het op een juiste wijze 
omgaan met vertrouwenszaken. 
Er zijn 2 intern begeleiders, die ondersteunen in de leerlingenzorg. 
Er is een meldcode huiselijk geweld. De intern begeleiders zorgen ervoor dat deze onder de 
aandacht blijft van al onze medewerkers.
Vanuit school is er geen ruimte om aan leerlingen remedial teaching te bieden buiten de groep.

Na school is er een divers aanbod van activiteiten in ons gebouw en op locatie in de wijk. 
Via ons ouderportaal wordt u over deze activiteiten geïnformeerd.

Met welke ketenpartners werkt De Wieken samen?
De Wieken werkt, ten behoeve van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, samen met de 
volgende organisaties en instellingen: 
• Samenwerkingsverband Stromenland
• Buurtteam jeugd en gezin Oud-west
• GGD/JGZ
• Multisignaal
• Scholen voor PO en VO, SBO de Windroos en de Regionale Expertise Centra.

IKC De Wieken 
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Wet Passend Onderwijs
Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht een arrangement passend bij de specifieke zorgvraag aan te 
bieden aan leerlingen. De implementatie van de Wet Passend Onderwijs moet ervoor zorgen dat alle 
kinderen en jongeren in ons land een passend arrangement krijgen. Dat geldt in het bijzonder voor 
leerlingen die extra zorg nodig hebben, zoals leerlingen met een handicap of hoogbegaafde leerlingen. 
Leraren, ondersteunend personeel, schoolleiders en schoolbesturen staan gezamenlijk voor de taak om 
dat waar te maken. Dat passende arrangement kan zijn op de school waar de ouders hun kind hebben 
aangemeld, maar ook op een andere school die beter kan inspelen op de ondersteuning die het kind 
nodig heeft of in het speciaal onderwijs. Passend onderwijs is niets anders dan onderwijs bieden dat 
aansluit bij de ontwikkeling van kinderen. Ook als een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig 
heeft. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind meerbegaafd is en wellicht een 
uitdaging mist, of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsproblemen. Vaak 
kunnen onze leerkrachten de extra ondersteuning prima zelf bieden, met advies van de intern 
begeleider die de onderwijsondersteuning coördineert op school. De intern begeleider overlegt ook 
regelmatig met de directeur over de zorg die er is rond leerlingen. Komen leerkracht, ouders, intern 
begeleider en directeur er niet samen uit dan kunnen zij hun vraag kenbaar maken in het BSOT (brede 
school ondersteuningsteam). Dit team is lopende het schooljaar 2014-2015 opgezet en komt een aantal 

keren per jaar bij elkaar. Hierin hebben de volgende mensen zitting: de intern begeleiders, de directeur, 
een medewerker schoolmaatschappelijk werk, een leer- en gedragspecialist vanuit het
samenwerkingsverband, een medewerker van de jeuggezondheidszorg, een of meer casus gerelateerde 
personen (denk aan ouders, leerkracht, BSO medewerker etc.).

Is er meer nodig, dan kan onze school een beroep doen op ons ondersteuningsplatform Nijmegen. De 
ondersteuningsplatforms zijn verantwoordelijk voor de ondersteuningstoewijzing. Dit is het geheel van 
activiteiten om voor elk kind een passende plek en passende ondersteuning te realiseren. Ouders 
worden in alle stappen over het ondersteuningsaanbod in arrangementen betrokken. De actieve 
betrokkenheid wordt vormgegeven door alleen arrangementen aan te bieden, waarvan de ouders 
vinden dat dit de juiste stap voor hun kind is. Onderwijs en ouders werken dus aan een gezamenlijk 
gedragen en haalbaar ondersteuningsaanbod. Ouders hebben daarbij inzage in alle documenten over 
hun kind.

Is een kind bij ons echt niet op zijn plek, dan is er speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs dat 

passend onderwijs kan bieden. Hiervoor is een zogenoemde toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig, die 
via ons samenwerkingsverband wordt afgegeven.
Vinden ouders, school en twee deskundigen uit het samenwerkingsverband plaatsing in het speciaal 
(basis) onderwijs nodig en zijn alle betrokkenen het eens hierover, dan is dat voldoende. Zijn 
betrokkenen het niet eens met elkaar, dan geeft de onafhankelijke deskundigencommissie advies. 
Het samenwerkingsverband (swv) toetst of het advies op de juiste wijze tot stand is gekomen. Is dat zo, 
dan wordt het advies overgenomen. Zijn ouders het niet eens met dit besluit, dan kunnen zij een beroep 
doen op de Geschillenregeling.

Wetgeving en zorgplicht
De Wet passend onderwijs is sinds 1 augustus 2014 van kracht. Daarmee hebben schoolbesturen 
zorgplicht gekregen. Scholen zijn verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek 
voor ieder kind dat wordt aangemeld. Dat kan op de eigen school zijn, of op een andere school. Om dit 
goed te regelen werken regulier en speciaal (basis)onderwijs samen in ons samenwerkingsverband. 
Samen zorgen de schoolbesturen ervoor dat voor ieder kind een passende onderwijsplek is. Alleen voor 

zéér specialistische onderwijsondersteuning kan het zijn dat een kind niet in onze regio terecht kan. 
Meer over deze wet: www.passendonderwijs.nl.

IKC De Wieken 
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Welke ambities heeft de Wieken voor schooljaar 2021-2022

Onderstaande jaardoelen vloeien voort uit de 4 strategische doelen van ons vierjarig schoolplan:
➢ Daltonverdieping
➢ Onderzoeken schooltijden
➢ Didactische vaardigheden
➢ Bewegend leren

Jaardoelen 22-23
• Implementatie verdiepingstraject dalton
• Herschrijven dalton werkplan waarin de doorgaande lijn van de dalton pijlers beschreven staat.
• Scholen dalton en Kanjer nieuwe teamleden van opvang en onderwijs
• Implementeren bewegend leren 
• Data-duiden-doelen-doen. Analyse van data, deze duiden en vertalen naar doelen voor de groep.
• Kritisch kijken en mogelijk aanpassen instructies taal en rekenen
• Beschrijven taalbeleidsplan
• Bevorderen leesplezier en leesmotivatie
• Vastleggen doorgaande lijn digitale geletterdheid
• Implementeren afname digitale toetsen
• Beschrijven leerlijn burgerschap i.c.m. Kanjer en Dalton
• Beleidsplan meerbegaafdheid implementeren

IKC De Wieken
Floraweg 69
6542 KB Nijmegen

Tel: 024 3774502
www.ikcdewieken.nl



Multisignaal
Onze organisatie is aangesloten bij de Multisignaal Regio Nijmegen. Multisignaal is een digitaal 
systeem waarin professionals van verschillende organisaties en instellingen (bijvoorbeeld 
zorgcoördinatoren in het onderwijs, begeleiders en hulpverleners) een signaal kunnen afgeven 
wanneer zij zich zorgen maken over een kind of jongere onder hun hoede. Wanneer meerdere 
hulpverleners een signaal over hetzelfde kind afgeven in de Verwijsindex, dan krijgen zij elkaars 
contactgegevens. Zo kunnen professionals elkaar makkelijker en sneller vinden, en beter 
afstemmen en samenwerken in de hulpverlening aan jeugdigen. Er kunnen verschillende redenen 
zijn voor een signaal in Multisignaal. Bijvoorbeeld omdat de professional zich zorgen maakt over de 
woonomstandigheden, geldproblemen, drugsgebruik, depressiviteit, problemen in het gezin, 
gedragsproblemen, criminaliteit of pesten. In Multisignaal wordt alleen vermeld om wie het gaat: 
naam, adresgegevens, geslacht en geboortedatum. De reden waarom de professional zich zorgen 
maakt, wordt niet vermeld. Ouders van kinderen tussen de 0 en 16 jaar worden persoonlijk op de 
hoogte gesteld als een signaal over hun kind wordt afgegeven in Multisignaal en wat de reden 
daarvoor is. Jongeren van 16 jaar en ouder worden zelf geïnformeerd.  In het systeem worden 
signalen over kinderen en jongeren tussen de 0 en 23 jaar uit de gemeenten Nijmegen, Wijchen, 
Beuningen, Druten, West Maas en Waal, Heumen, Groesbeek, Ubbergen en Millingen aan de Rijn 
gedurende maximaal twee jaar opgeslagen. 
Meer weten? http://www.multisignaal.nl . 

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool
De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Zuid volgt de ontwikkeling en 
gezondheid van leerlingen tijdens de schoolperiode. Dit is een wettelijke taak die gebeurt in 
opdracht van de gemeente. Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en 
logopedisten werken hierbij samen met school en ouders. JGZ beantwoordt vragen van 
leerkrachten, ouders en kinderen op het gebied van ontwikkeling, gezondheid en opvoeding en 
helpt bij vervolgstappen. 

Spraak- en taalonderzoek voor kinderen van 5 jaar - indien van toepassing voor school
De logopedist komt 2x per jaar op school. Dan roept zij alle 5-jarigen om de beurt uit de klas voor 
een onderzoek. Zij let tijdens het gesprekje met het kind op de spraak- en taalontwikkeling. Na het 
onderzoek informeert de logopedist ouders over de resultaten. Is eerder onderzoek door de 
logopedist nodig? Neem dan contact met ons op. Mag de logopedist vanwege corona-regels niet op 
school komen? Dan voert zij het onderzoek op een andere manier uit. Ouders van kinderen die aan 
de beurt zijn, krijgen hierover bericht.

Gezondheidsonderzoek voor kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar

Alle kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar krijgen een oproep voor een gezondheidsonderzoek. 
De doktersassistente houdt een praatje in de klas om de kinderen op het onderzoek voor te 
bereiden. Daarna haalt zij de kinderen een voor een uit de klas. Zij start met een algemeen 
gesprekje, meet en weegt het kind en onderzoekt bij alle 5/6 jarigen of het kind goed ziet en hoort. 
Bij 10/11-jarigen is er alleen onderzoek van het horen en zien als daar een reden voor is. 
Is er sprake van overgewicht? Dan wordt ook de bloeddruk gemeten. Het meten en wegen gebeurt 
met kleding aan. Soms blijkt uit het onderzoek door de doktersassistente dat het kind extra 
aandacht nodig heeft. Dan volgt een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of 
jeugdverpleegkundige. 

Ouders zijn niet aanwezig bij dit onderzoek. Is hier behoefte aan? Bel of mail ons op het moment 
dat de uitnodiging is ontvangen.
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Liever geen onderzoek?
Liever geen standaardonderzoeken door JGZ? Geef dit dan aan ons door. 

Mijn Kinddossier
De JGZ werkt met ‘Mijn Kinddossier’. Dit is een online ouderportaal. 
In Mijn Kinddossier:
staat informatie over de groei, ontwikkeling en opvoeding van het kind;
kunnen ouders afspraken bekijken;
kunnen ouders resultaten of adviezen teruglezen; 
kunnen ouders online een vragenlijst invullen.
Inloggen op www.mijnkinddossier.nl kan met DigiD. 
Kijk voor meer informatie op https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/mkd/.

Inentingen voor kinderen van 9 en 12 jaar
In het jaar dat een kind 9 wordt, krijgt het een oproep voor twee prikken (DTP en BMR). 
De leeftijd voor de HPV-vaccinaties gaat omlaag van 13 naar 10 jaar. Ook de jongens ontvangen 
hiervoor een uitnodiging. Per wanneer dit precies zal zijn is nog onbekend. Het plan, dat gemaakt wordt 
door het RIVM, heeft vertraging opgelopen door de Corona-uitbraak. 
Heeft het kind nog niet alle vaccinaties gehad? Maak dan een afspraak om deze in te halen.

Samenwerking
Soms kan het nodig zijn dat JGZ de situatie van het kind met deskundigen of school wil bespreken. Dit 
gebeurt natuurlijk alleen in overleg met de ouders. Samen bekijken we wat de juiste hulp is.

Vertrouwenspersoon
De school beschikt over een interne vertrouwenspersoon. De interne vertrouwenspersoon is het eerste 
aanspreekpunt voor zorgen en klachten over grensoverschrijdend en ongewenst gedrag. Voorbeelden 
hiervan zijn: (cyber)pesten, agressie, geweld, discriminatie, racisme, (homo)seksuele intimidatie en 
radicalisering. De interne vertrouwenspersoon kan ter ondersteuning een externe vertrouwenspersoon 
van de GGD raadplegen. Ook ouders mogen contact opnemen.

Contact en bereikbaarheid
Is er een vraag over opvoeding, groei en/of ontwikkeling? Is er behoefte aan advies, een afspraak of 
meer informatie? Neem dan contact met ons op. De afdeling JGZ is bereikbaar op maandag t/m vrijdag 
van 08.00 – 12.00 en van 12.30 – 16.30 uur: (088) 144 71 11 of via 
jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl.

Meer informatie

Op www.ggdgelderlandzuid.nl staat onder ‘Jeugdgezondheidszorg’ meer informatie over de JGZ. Ook is 
hier betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en de gezondheid van kinderen te vinden.
Op www.ggdgelderlandzuid.nl staat onder de zoekterm ‘Privacy’ meer informatie over ons 
privacyreglement en hoe wij omgaan met dossiers.
Op www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl staat hoe de GGD scholen helpt om aandacht te besteden 
aan de gezondheid van leerlingen. De GGD ondersteunt bijvoorbeeld bij thema’s als gezond eten, 
bewegen, social media gebruik, roken, alcohol en vriendschappen/relaties. 
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Brede ondersteuning

Het is belangrijk om kinderen goed te begeleiden bij hun ontwikkeling. Het teamlid
houdt hier in de groep al heel goed rekening mee. Het kan zijn dat uw kind door welke 
omstandigheid dan ook extra ondersteuning nodig heeft. Binnen het IKC praten wij als 
(ondersteunings/zorg)team samen met de ouders /verzorgers hierover. Gezamenlijk 
bespreken we de situatie en vervolgens zoeken we naar oplossingen. Ouders zijn 
hierbij altijd in de regie als beste kindkenner. De school is de beste leerlingkenner. 
Hierbij werken we intensief samen. De teamleden samen met het 
ondersteuning/zorgteam als interne groep van deskundigen op het gebied van de 
zorg/ondersteuning. Het komt voor dat de situatie van het kind complex is en een 
multi-disciplinaire blik vraagt. Het kind wordt dan ingebracht in het Brede School 
OndersteuningsTeam. Ouders worden hiervoor altijd uitgenodigd en zien wij als 
essentiële partner en beste kindkenner. De volgende professionals nemen deel of 
kunnen deelnemen aan dit overleg:
• De leerkracht van het kind
• De intern begeleider van de school
• De jeugdprofessional van het buurteam jeugd en gezin,
• De onderwijsondersteuner vanuit het samenwerkingsverband,
• Professional van Jeugd Gezondheids Zorg
• De directeur van school als de voorzitter van dit overleg

Doel van het brede overleg kan zijn:
• Preventief werken/vroegtijdige verkenning en onderkenning van de problematiek
• Integraal werken
• Minder bureaucratie
• thuisnabij

IKC De Wieken
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Contactpersoon buurtteam jeugd en gezin
Binnen onze school hebben we 4 uur per week de beschikking over een jeugdwerker uit het 
buurtteam jeugd en gezin. Wanneer u vragen/zorgen heeft over uw kind of uw eigen situatie 
kunt u bij haar terecht. Deze professional is aanwezig op de woensdagochtend. Ook kan zij 
aanwezig zijn bij gesprekken met teamleden en ouders/verzorgers. Haar naam is Aziza Baabbi
en is te bereiken op nummer:024-2204301

Hoofdluiscontrole
Elke woensdag na een vakantie worden de leerlingen gecontroleerd op hoofdluis/neten door  
kamouders. Graag op deze dagen geen gel en/of ingewikkelde kapsels. Wanneer er neten en/of 
luizen gevonden worden , worden ouders geïnformeerd.
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Van groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs
In groep 8 worden ouders en kinderen voorbereid op de periode na de basisschool. In groep 8 krijgt uw zoon/dochter een advies
over de onderwijsvorm die het meest geschikt l i jkt te zijn. Dit gebeurt op basis van al het materiaal ( observaties,toetsen van 
methoden en onafhankelijk toetsen) dat op school in alle jaren is verzameld,  en de uitslag van de CITO Entreetoets/NIO. In 
groep 8 worden ouders middels een voorlichtingsavond en onderwijsmarkten over de schoolkeuze en verdere procedure 
geïnformeerd. Na het definitieve advies melden de ouders/verzorgers  de leerling aan bij het voortgezet onderwijs. De school 
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. 

De resultaten van ons onderwijs
Aan het eind van de basisschool heeft uw kind heel veel geleerd. Door de jaren heen bent u goed geïnformeerd over de 
vorderingen van uw zoon/dochter en in groep 8 krijgt ieder een advies op maat voor het voortgezet onderwijs. De CITO -
eindtoets geeft een indicatie over het leerniveau aan het einde van de basisschool. De leerlingen van de Wieken stromen door 
naar verschillende vormen van voorgezet onderwijs van VMBO tot VWO. Wij zijn trots op deze resultaten en kijken kritisch door
de jaren heen naar alle resultaten en mogelijkheden van kinderen. Zo bewaken wij als IKC de kwaliteit en stellen wij 
ons onderwijs voortdurend bij.  

Toelichting: 
Het schoolbeleid van De Wieken  is er op gericht de leerlingen aan het eind van de basisschool een zodanig schooladvies te 
geven, dat ze direct op het juiste niveau het voortgezet onderwijs instromen. Gegevens van ons leerlingvolgsysteem, de 
toetsresultaten van de Cito eindtoets alsmede de kennis van de collega’s betreffende de persoonlijkheidskenmerken van de 
leerlingen stellen ons daartoe in staat. In april  2020 is de afname cito eindtoets niet doorgegaan vanwege het COVID -19 virus.
Advisering:
In oktober formuleert de leerkracht(en) van groep 8 samen met het zorgteam het definitieve advies. Uit de rapportage van het 
Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (publicatiejaar 2019) blijkt dat het leerlingen van de Wieken na 3 jaar voortgezet 
onderwijs, in 57 % van de gevallen op het niveau van het gegeven advies zitten. 30 % Zit na drie jaar boven het gegeven advie s. 
13% van de leerlingen zit na drie jaar onder het advies.
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2018 2019 2020 2021 2022

Onze score CITO eindtoets 534,4 533,8 - 534,2 529,8

landelijk gemiddelde 

citoscore

534,9 535,7 - 534,5 534.8

% van het 

totaal 

aantal 

groep 

leerlingen

% van het 

totaal

aantal

groep 

leerlingen

% van het 

totaal

aantal

groep 

leerlingen

% van het 

totaal

aantal

groep 

leerlingen

% van het 

totaal

aantal

groep 

leerlingen

VSO/Praktijkonderwijs/

LWOO

5 0 0 3 0

VMBO 

basis

15 1

3 

0 14 22

VMBO

basis-kader

0 13 8 3 6

VMBO kader/theoretisch 10 16 18 14 0

VMBO

theoretisch

30 4 8 23 33

VMBO 

t-havo

0 6 26 6 11

HAVO-VWO-Gymnasium 40 48 40 37 28



Teamscholing en begeleiding
Onderwijs en opvang zijn altijd in beweging. Daarom geldt net als voor kinderen ook voor het team : 

een leven lang leren ! Het verstevigen van ons gekozen daltonconcept is één van de belangrijkste 
veranderingsonderwerpen voor komend jaar. In schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met een 
tweejarig dalton verdiepingstraject. Komend jaar implementeren we de nieuwe leesmethode LIJN 3 in 
groep 3. Studiedagen voor teamleden staan in het teken van het professioneel handelen van 
teamleden. In de schooljaarkalender kunt u de data vinden van de studiedagen. Deze kalender wordt 
uitgereikt aan ieder gezin op de informatie avond aan het begin van het schooljaar.

Beeldbegeleiding van startende leerkrachten
Leerkrachten die starten met hun loopbaan worden door coaches begeleidt. Dit gebeurt via 
beeldopnames in de groep en is gericht op de ontwikkelpunten van de startende leerkracht. Na 
terugkijken wordt beeldmateriaal verwijderd en wordt niet gebruikt buiten de schoolcontext zonder 
toestemming van leerkracht en ouders.

Begeleiden van stagiaires van PABO (Pedagogische Academie), startende leerkrachten, en stagiaires 
van andere instellingen

Onze daltonschool biedt als stageschool ruimte voor aankomende leerkrachten. Dit houdt voor De 
Wieken in dat er gedurende het gehele schooljaar Pabo-studenten ervaringen opdoen in het lesgeven 
in verschillende groepen. Zij worden begeleid door de groepsleerkracht (mentor) en de schoolopleider 
in dienst van onze stichting. De studenten kunnen met toestemming soms ook bij oudergesprekken 
aanwezig zijn. Het komt voor dat een student het lesgeven tijdelijk overneemt van de leerkracht maar 
waarbij de leerkracht altijd eindverantwoordelijkheid heeft. Ook hebben andere studenten (ROC) 
binnen het IKC een opleidingsplek evenals studenten HAN bewegingsonderwijs.
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IKC activiteiten 

Activiteiten onder lestijd vanuit De Wieken 
Groepen 1 t/m 8
• muzieklessen door vakdocenten van de Lindenberg
• het aanbod/programma van CESN (cultuur en school Nijmegen) staat dit schooljaar in het teken van 

theater
• Voor alle groepen zijn er op wijkniveau extra activiteiten binnen en/of buiten de school.

Activiteiten na lestijd vanuit De Wieken en het Activiteitenplein 
Leuk om aan mee te doen! Per activiteit wordt aan de kinderen een flyer uitgedeeld. Vanaf dat moment 
kan uw kind zich opgeven. De inschrijflijsten hangen op de deuren van de groepslokalen. Heeft u vragen 
en/of opmerkingen neem dan gerust contact op met Malou Disveld , Pinar Sakinmaz en Linda Strik. Zij zijn 
het eerste aanspreekpunt voor kinderen en ouders.

• muzieklessen (alle groepen) door een vakdocent van de Lindenberg (maandag)
• diverse activiteiten vanuit het Activiteitenplein (dagelijks op maandag t/m donderdag)

Sportactiviteiten onder en na schooltijd
Zie de sportwijzer op het informatiebord en/of de Open Wiekslag. Lessen bewegingsonderwijs worden 
gegeven door een vakdocent. Vanaf schooljaar 2020-2021 is dat Tim Janssen. Het na schools sportaanbod 
is een aanbod voor alle kinderen uit de wijk, op diverse plaatsten in de wijk, door mensen vanuit het 
sportbedrijf van de gemeente Nijmegen, gegeven wordt. 

IMC Weekendschool
In de gemeente Nijmegen worden binnen diverse scholen gemotiveerde leerlingen uit groep 7 geworven 
om gedurende drie schooljaren deel te nemen aan de weekendschool. De weekendschool biedt een 
programma aan dat kinderen prikkelt om kennis te maken met diverse beroepssectoren zoals archeologie, 
sterrenkunde, journalistiek , medische wetenschap. Ook onze leerlingen uit groep 7 nemen deel en kunnen 
deel gaan nemen. Aanmelding verloopt via de school. 
Meer info: www.imcweekendschool.nl
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Verantwoording onderwijstijd

schooltijden groepen 1 t/m 8

‘s morgens: ‘s middags: aantal klokuren:

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.30 uur – 12.00 uur 
08.30 uur – 12.00 uur
08.30 uur – 12.00 uur
08.30 uur – 12.00 uur
08.30 uur – 12.00 uur   

12.30 – 14.00 uur
12.30-14.00 uur
12.30-14.00 uur
12.30-14.00 uur
12.30-14.00 uur

5.00 uren
5.00 uren
5.00 uren
5.00 uren
5.00 uren

weektotaal: 25.00 uur

De eerste schooldag van het schooljaar 2021-2022 is:       maandag 30-08-2021 en begint om 08.30 uur.
De laatste schooldag van het schooljaar 2021-2022 is:       vrijdag  15-07-2020 en eindigt om 12.00 uur.

Groep 1 t/m 4 Groep 5 t/m 8

52 x 23.30 

Totaal

1222.00 uur

(a)1222.00

52 x 25.75

Totaal

1339.00 uur

(b)1339.00 
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Bron:onderwijsinspectie:

De wettelijke eisen voor onderwijstijd zijn:
In het basisonderwijs: minimaal 7520 uur over 8 schooljaren
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Vakanties en vrije 
dagen

Eerste en laatste dag Groepen 1 en 
2

Groepen 3 
t/m 8

Herfstvakantie
Kerstvakantie

Krokusvakantie
Tweede paasdag

Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren

Zomervakantie

Studiedagen:
Ma. 26-09 2022

Woe. 09-11-2022
di. 10-01-2023

Vrij. 31-01-2023
Vrij. 19-05-2023

Kinderen om 12.00 
uur vrij:

Vrij. 23-12-2022
Vrij.14-07-2023

Compensatiedagen 
groep 1 en 2

Ma. 03-10-2022
di. 06-12-2023
Do.30-03-2023

Woe. 17-05-2023

TOTAAL
Jaartotaal

24 oktober t/m 28 oktober 2022
26 december t/m 06 januari 2023
20 februari t/m 24 februari 2023

10 april 20223
24 april t/m 05 mei 2023

18 mei 2023
29 mei 2023

17 juli t/m 25 augustus 2023

25
50
25
05
50
05
05

150

05
05
05
05
05

1,5
1,5

05
05
05
05

363 uur
937uur

25
50
25
05
50
05
05

150

05
05
05
05
05

1,5
1,5

343 uur
957 uur



Administratieve gegevens IKC De Wieken

IKC de Wieken
Floraweg 69
6542 KB Nijmegen

De Wieken (algemeen): 024-3774502
Het activiteitenplein: 024-3774502
Kinderdagverblijf De Wieken: 06-83242455
Peutergroep de Wieken: 06-83242427
BSO de Wieken: 06-83242435

E-mail : admin@bsdewieken.nl
Website: www.ikcdewieken.nl
Banknummer: NL03 ABNA 0415737559 (ouderbijdragen)

t.n.v. stg. Josephscholen

Adresgegevens Stichting St.Josephscholen:
Kelfkensbos 38, 6511 TB Nijmegen, (024) 3818283 
www.josephscholen.nl

Adresgegevens KION:
Wijchenseweg 102, 6538 SX Nijmegen, (024) 3822655
www.kion.nl

Leiding IKC:
Schoolleider: Angelien van Beekveld
Clustermanager KION: Thomas

Zorgteam:
Intern begeleider/coördinator leerlingenzorg:         José van Drenth
Leidinggevende onderwijs:

Angelien van Beekveld
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Medewerkers

Leiding
Onderwijs Angelien van Beekveld
Kinderopvang Interim Ivonne Broijl

Coördinatoren :
IKC-coördinator Malou Disveld
Coördinator activiteitenplein  Pinar Sakinmaz
Medewerker activiteitenplein Linda Strik

Bewegingsonderwijs [sportdocent] Tim Janssen (maandag en dinsdag)

Onderwijzend personeel:
Judith Adema Leonie Albers
Ingrid van As Anna Lucassen
Geert Claessens Malou Disveld
Joke van Elleswijk Daisy Wijers
Marcella Ovaa Lobke Cillessen
Lieke Curfs Inge van Dinteren
Gonca Bektan
Charlotte Bruggeman

Pedagogisch medewerkers:
Jolette van den Berg

Daisy Willems
Hannah Wolfs
Charissa Geertsen
Saskia Loup
Songül Arslan-Karagöz
Eda Tozlu-Bulbul
Anne-Mare van Maasbommel

Ondersteuning:
Administratief medewerker: Eugène Gerrits
Conciërge: Jos Leenhouwers
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Groep

1/2A Meester Geert juf Gonca

1/2 B Juf Aylin

1/2 C Juf Joke en juf Lieke

3 Juf Gonca en juf Ingrid

4 Juf Charlotte en juf Marcella

5 Juf Charlotte en juf Judith

6 Juf Daisy en juf Anna

7 Juf Leonie en juf Inge

8 Juf Lobke en juf Malou

Groepsindeling 2022-2023
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Openingstijden IKC en lestijden voor de groepen 1 t/m 8

Het IKC is het gehele jaar geopend van 7.30 tot 18.00 uur. Voor de kinderopvang geldt dit met 
uitzondering van de feestdagen. 
Voor IKC de Wieken gelden (buiten de schoolvakanties om) de volgende lestijden: 
Maandag t/m vrijdag                
08.30– 14.00   

Alle kinderen blijven over op school en eten met de eigen leerkracht in de groep.

Voor aanvang van de lessen is er een kwartier inlooptijd (Inloop vanaf 8.15 uur) Om 8.30 uur gaan de 
ingangen dicht en starten de lessen).De leerlingen kunnen via 2 ingangen de school binnen komen. 
Allen worden welkom geheten door de teamleden die van 08.15 tot 08.30 bij de ingang van hun klas 
staan. Voor eventuele korte opmerkingen/vragen is het teamlid aanspreekbaar. Mocht u uitgebreidere 
zaken willen bespreken dan is er altijd een mogelijkheid om hiervoor en afspraak te maken na lestijd. 

Afspraken
Met de fiets naar school/parkeren
Kinderen uit de buurt komen lopend naar de Wieken. Leerlingen die verder weg wonen kunnen 
(eventueel) met de fiets komen en deze stallen in de fietsenstalling bij de zij-ingang van het gebouw. 
Voor stepjes en skateboards is er ruimte aan de buitenkant van de fietsenstalling voor 
personeel. Goede sloten zijn belangrijk! Voor diefstal en beschadiging aan persoonlijke eigendommen is 

het IKC niet verantwoordelijk. Wij proberen dagelijks leerlingen van groep 8 en ouders in te zetten als 
verkeerbrigadiers. Om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen vragen wij u dringend , indien u met de 
auto komt, deze niet bij de oversteekplaats te parkeren.

Afmelden bij ziekte en andere medische afspraken
Om uw kind alle kansen te geven vinden wij het heel belangrijk dat uw kind iedere dag aanwezig is. 
Wanneer dit niet kan doordat uw kind bijv. ziek is, willen wij graag vóór 8.30 uur een telefonische 
afmelding. Bij afwezigheid en geen afmelding nemen wij contact met u op. 
Wilt u erop letten dat in het belang van uw kind  afspraken met de tandarts, dokter enz. buiten 
schooltijd worden gemaakt? Vriendelijk verzoek om gewijzigde adresgegevens/ telefoonnummers 
z.s.m. door te geven aan Eugène Gerrits (administratie) of via admin@bsdewieken.nl of via uw account 
van Social Schools (ouderportaal).

Ongevallenverzekering

De stichting waar de wieken onderdeel van is, heeft een collectieve scholierenongevallenverzekering 
voor alle kinderen. Uw kind is verzekerd tijdens het verblijf op school, bij het gaan naar school en van 
school naar huis. Ook bij activiteiten in schoolverband en bij activiteiten elders onder schooltijd zoals 
bijv. een excursie. Voor alle duidelijkheid: de verzekering biedt geen 24 uurs dekking!

Ouderbijdrage(n)
Ook voor school gerelateerde activiteiten zoals excursies en sportevenementen is uw financiële 
ondersteuning hard nodig! Daarom vragen wij u om een jaarlijkse vrijwillige bijdrage van 40 euro per 
kind. Hopelijk kunnen wij rekenen op uw steun, zodat wij al deze leuke activiteiten kunnen blijven 
organiseren. U kunt zelf via de stichting leergeld een verzoek indienen voor een tegemoetkoming in de 
kosten. U kunt de voorwaarden hiervoor nalezen op de volgende website: www.leergeldnijmegen.nl

Afspraken mobiele telefoons voor kinderen
Het is toegestaan een mobiel mee te nemen om vóór of na schooltijd contact te hebben met ouders of 
verzorgers. Tijdens schooltijd staat de mobiel uit en is opgeborgen bij de leerkracht.
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De Leerplichtwet

Alle kinderen en jongeren in Nederland zijn verplicht om naar school te gaan, zo schrijft de 
leerplichtwet voor. Alle kinderen van 5 tot 18 jaar zijn leerplichtig. Soms is er een reden waarom ze 
(tijdelijk) niet naar school hoeven, bijvoorbeeld bij ziekte of verplichtingen die voortvloeien uit 
geloofsovertuiging of levensovertuiging.

Verzuimprotocol
Daarnaast is in Nijmegen een verzuimprotocol opgesteld waarin de gemeente met de schoolbesturen 
in het Primair Onderwijs afspraken heeft gemaakt over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan 
de uitvoering van de Leerplichtwet.

Verzuimregistratie
De school moet van alle ingeschreven leerlingen de aan- en afwezigheid bijhouden. Als een leerling 
van de basisschool veelvuldig verzuimt, meldt de school dit aan leerplicht In het verzuimprotocol staat 
vermeldt wanneer de schooldirecteur verplicht is om schoolverzuim te melden. Wanneer de 

leerplichtambtenaar een melding van de school ontvangt, zoekt hij vervolgens uit waarom een kind 
niet op school is verschenen of regelmatig afwezig is.

Vrijstelling van schoolbezoek
Om hiervoor vrij te krijgen moeten de ouders een vrijstelling van schoolbezoek aanvragen bij de 
schooldirecteur. Deze beoordeelt tot maximaal 10 schooldagen, en waar nodig in overleg met de 
leerplichtambtenaar, of er een gewichtige reden is voor verzuim. Als een leerling verzuimt zonder dat 
hiervoor een geldige reden is, als dit niet met de school is overlegd, of als de schooldirecteur de 
aanvraag heeft afgewezen, zijn de ouders van de leerling strafbaar. Vrijstellingsaanvragen voor meer 
dan 10 dagen moeten bij de leerplichtambtenaar worden ingediend. Aanvraagformulieren voor een 
vrijstelling kunt u verkrijgen bij de directeur van de school van uw kind. Het ingevulde en 
ondertekende formulier kunt u samen met de benodigde verklaringen inleveren op school. 



School meldt ongeoorloofd verzuim
Ongeoorloofd verzuim is verzuim zonder geldige reden. Een geldige reden is bijvoorbeeld overmacht, 
een gewichtige omstandigheid of ziekte. School moet ongeoorloofd verzuim melden vanaf 16 uur 
lesuren binnen 4 aaneengesloten lesweken. Voor het basisonderwijs geldt dat 16 uur ongeveer overeen 
komt met 5 dagdelen  Luxeverzuim, de officiële benaming voor vakantieverlof, wordt altijd aan de 
leerplichtambtenaar gemeld. Het maakt daarbij niet uit of het om 1 uur of enkele dagen gaat. Frequent 
te laat komen: school meldt regelmatig te laat komen bij de leerplichtambtenaar als een leerling 
regelmatig te laat komt, ook na herhaaldelijk aanspreken van ouders door school. Mocht een leerling 
16x of meer te laat komen in een periode van 4 weken, dan valt dit verzuim onder de wettelijke 
meldplicht. M.b.t. de frequentie van het ziekmelden: school kan het regelmatig ziekmelden van een 
leerling als zorg melden aan de leerplichtambtenaar of aan de schoolarts. Als ouders weigeren naar de 
schoolarts te gaan bij frequent ziekteverzuim dan is school verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te 
melden. Onder frequent ziekmelden wordt verstaan:  4 keer of meer per schooljaar. Een melding wordt 
alleen gedaan als het ziekteverzuim niet conform het ziektebeeld is.

Verzuimoverzicht
Als de school een verzuimmelding doet, moet zij ervoor zorgen dat de leerplichtambtenaar het 
verzuimoverzicht van de betreffende leerling ontvangt. In dit verzuimoverzicht is duidelijk aangegeven 

voor welk soort verzuim de melding gedaan wordt.

Vakantieverlof
In verband met de specifieke aard van het beroep van de ouders kan een verzoek om verlof buiten de 
reguliere schoolvakanties worden ingediend. Uit dit verzoek moet blijken dat in geen enkele reguliere 
schoolvakantie het gezin gezamenlijk 2 weken vakantie kan houden. Bij dit verzoek moet een 
werkgeversverklaring worden bijgevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep blijkt. Het betreft 
doorgaans beroepen in de toeristische industrie.

Bereikbaarheid leerplichtambtenaar
Bij de gemeente Nijmegen zijn meerdere leerplichtambtenaren werkzaam. Zij zijn bereikbaar via
telefoonnummer 14024 of per e-mail via leerplicht@nijmegen.nl. 
Telefonisch bereikbaar maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur
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Leerplicht en verlof (bron: afdeling leerplicht gemeente Nijmegen)

Gewichtige omstandigheden 10 dagen per schooljaar of minder (artikel 11 g)
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden voor 10 schooldagen per 
schooljaar of minder dient vooraf of binnen 2 dagen na ontstaan van de verhindering aan de 
directeur van de school te worden voorgelegd. Onder gewichtige omstandigheden wordt 
verstaan: omstandigheden die buiten de wil van de jongere of ouders zijn gelegen. 
Voorbeelden :
• het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren  kan 

geschieden
• verhuizing (ten hoogste 1 dag)
• het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad (ten hoogste 

2 dagen)
• ernstige ziekte van ouders of bloed-of aanverwanten t/m de derde graad (duur  i.o.m. de 

directeur)
• overlijden van bloed-of aanverwanten in de eerste graad (ten hoogste 4 dagen), bloed-en

aanverwanten in de tweede graad (ten hoogste 2 dagen), bloed-of aanverwanten in de 
derde of vierde graad (1 dag) 

• bij 25-,40,-50 ambtsjublieum en het 12,5 , 25-, 40-, 60- jarig huwelijks jubileum  van ouders 
of grootouders (1 dag).

Leerplicht en richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties
De wet op de leerplicht is van toepassing op kinderen die de leeftijd van 5 jaren bereiken.

De volgende situaties zijn niet ‘andere gewichtige omstandigheden ‘:
• familiebezoek in het buitenland
• vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
• vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden 
• een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakanties op vakantie 

te gaan eerder vertrek of latere terugkeer iv.m. (verkeers) drukte
• verlof voor een kind omdat andere kinderen in het gezin al of nog niet vrij zijn.

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden 
wanneer de leerling tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke 
aard van het beroep van (een van) de ouders. In dat geval mag de directeur van de school 

eenmaal per schooljaar de leerling vrij geven zodat er toch een gezinsvakantie kan 
plaatshebben. Deze gezinsvakantie mag niet aansluiten op enige andere vakantie in het jaar. 
Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar (artikel 11 onder f).
Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard 
van het beroep en de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Dit verlof is uitdrukkelijk 
niet bedoeld voor de oplossing van de roosterproblemen van de werkgever. 

De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van 
ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van 
school houden, kan proces verbaal worden opgemaakt.
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Beleid rond grensoverschrijdend gedrag en consequenties IKC de Wieken 

Vooraf:
Het maken van duidelijke afspraken over gewenste en ongewenste gedragingen met de daarbij passende 
interventies verbetert het pedagogische klimaat op het IKC. Het is veiliger door het maken van duidelijke 
afspraken en toepassen van voorspelbare consequenties. Daarbij is het van groot belang verwachtingen te 
communiceren naar ouders en kind.

Wat verstaan wij onder onacceptabel en/of grensoverschrijdend gedrag?
· lichamelijk geweld: iemand (bewust) fysiek pijn doen 
· verbaal geweld: schelden, kwetsen, kleineren, schuttingtaal, handgebaar, brutaal gedrag 
· materieel geweld: vernielen, stelen of ongevraagd aan andermans spullen zitten 
· geestelijk geweld: manipuleren, intimideren, pesten. 

Consequenties bij grensoverschrijdend/ontoelaatbaar gedrag
Isoleren en/of tijdberoving: 
· Nablijven. 
· Uit de groep: in de parallelgroep laten werken (of op een andere plek met toezicht van een

leerkracht/pedagogisch medewerker (verder pm). 
· Tijdens buitenspel op het bankje, of andere rustige plek. Daarna gesprek leerkracht/pm.
· Bij de directie/IB-er werken en/of rustig worden bij ernstig grensoverschrijdend gedrag. 

Stappenplan bij herhaaldelijk grensoverschrijdend/ontoelaatbaar gedrag
1e stap: Gesprek alleen de leerkracht/pm-kind. Ouders informeren (per mail of telefoon). Notitie 

in Parnassys/KION kinddossier maken. Overleg met IB-er/collega-pm over gedragingen en 
maken van gedragsplan door leerkracht/pm. 

2e stap: Gesprek leerkracht en IB-er en/of directielid met kind, ouders (bij 0-4 jarigen: pm met kind, 
ouders en zorgcoördinator/directielid): uitleg stappenplan, vaststellen gedragscode*. 
Ondertekening door alle aanwezigen (kind, ouders, IB’er/zorgcoördinator of directielid).

3e stap: Gesprek directie met ouders. Officiële waarschuwing voor volgende stap (schorsing). 
Gespreksverslag door ouders getekend voor gezien. Inlichten van de directeur/bestuurder 
i.v.m. in zicht komen stap 4.

4e stap: Voordragen voor schorsen aan de directeur/bestuurder van de stichting. 

*Gedragscode: Benoem en beschrijf concreet het onacceptabele gedrag en het gewenste
gedrag.

Incidentregistratie/dossiervorming: 
· Notitie maken in KION kinddossier (0-4 jarigen) of Parnassys (4-13 jarigen) onder kopje

incidentregistratie gedrag. Ook incidenten bij het Activiteitenplein, de BSO, TSO en   
Sportservice. 

· Verplicht bespreekpunt bij de kindbespreking IB-leerkracht of educatief ondersteuner-pm.
· Wanneer een kind in dit traject aankomt bij stap 2, wordt hij/zij minimaal 2 keer per jaar bij

de IB-er in het zorgteam besproken (ook de 0-4 jarigen).
· Verplicht bespreekpunt in de overdracht. Kind dat bij stap 2 stopte kan met schone lei

beginnen. Anders overleg met IB’er en beslissing wat ‘meenemen’ naar volgende leerjaar. 

IKC De Wieken
Floraweg 69
6542 KB Nijmegen

Tel: 024 3774502
www.ikcdewieken.nl

Klikken om tekst toe te voeg
en



Bewegen en sporten

Bewegingsonderwijs
Alle kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen wekelijks bewegingsonderwijs van een vakdocent.
Alle kleuters sporten in de kleutergymzaal in ons gebouw. Bewegen is belangrijk dus elke dag is er de 
mogelijkheid om binnen of buiten te spelen. 

De groepen 3 t/m 8 sporten in de gymzaal aan de Uranusstraat. De leerlingen lopen hier onder 
begeleiding van de leerkracht en eventueel ouders naar toe. De gymlessen vinden plaats op maandag 
en dinsdag. Alle leerlingen nemen deel aan de lessen. Indien uw kind niet kan deelnemen is het de 
verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger om de leerkracht van uw kind hiervan tijdig op de hoogte 
te stellen. Zonder bericht neemt uw kind deel aan de lessen. Via de leerkracht verneemt u de 
definitieve dagen en tijden per groep.

Gymkleding
Tijdens de gymles dragen de kinderen een gympakje of sportbroek met shirt en gymschoenen met een 
lichte zool. Laat sieraden en andere waardevolle spullen thuis. 
Wij raden u aan om gymkleding te voorzien van de naam van uw kind.
Voor het zoekraken van deze kleding is de school niet verantwoordelijk.  

Sponsoring
Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die de school ten goede komen. 

Het uitgangspunt hierbij is dat het verenigbaar moet zijn met de pedagogische en onderwijskundige 
taak en doelstelling van de school. 

35

IKC De Wieken
Floraweg 69
6542 KB Nijmegen

Tel: 024 3774502
www.ikcdewieken.nl



Klassenouders
Voor iedere groep zijn er in principe twee ouders die de klas en de leerkracht helpen bij de organisatie 
van allerlei leuke activiteiten, zoals bijvoorbeeld : knutselen, excursies, feesten, verjaardagen 
leerkrachten en, incidenteel, deelname aan werkgroepen. De klassenouders wisselen iedere 2 jaar. 
Vijf keer per jaar zijn er klassenouder-vergaderingen onder schooltijd. Heeft u interesse in een 
ondersteunende of helpende rol binnen school dan kunt u dit natuurlijk altijd kenbaar maken bij de 
leerkracht. We waarderen de inzet van ouders zeer!
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Ouders/verzorgers binnen het IKC 

Medezeggenschapsraad
De MR geeft, in samenspraak met het schoolbestuur en schoolleiding mede vorm aan het beleid van 
onze school. Leden voor de MR worden rechtstreeks vanuit ouders en leerkrachten gekozen. De MR is 

gelijkwaardig opgebouwd uit leerkrachten en ouders. De MR komt ongeveer 6 x per jaar bij elkaar.
Leden van de MR 
Teamlid en secretaris: Joke van Elleswijk ,j.vanelleswijk@ikcdewieken.nl
Teamlid: Inge van Dinteren, i.vandinteren@ikcdewieken.nl
Teamlid en voorzitter: Geert Claessens, 
g.claessens@ikcdewieken.nl
ouder : Pelle Valé , pellevale@gmail.com
Ouder: Anouta de Groot, anouta@gmail.com
Ouder: Mazdolien Yahyaoui, m.yahyaoui88@hotmail.com

Adviserend lid en schoolleider: Angelien van Beekveld, a.vanbeekveld@ikcdewieken.nl

Oudercontacten
Wij vinden het belangrijk goede contacten met ouders/verzorgers te onderhouden. Om u goed te 
informeren en u de gelegenheid te geven over de ontwikkeling en welzijn van uw kind te praten 
organiseren wij de volgende activiteiten :

Informatieve bijeenkomsten
Aan het begin van het schooljaar krijgt u vanuit de schoolorganisatie informatie over de 
schoolontwikkeling en vanuit de groepsleerkrachten/bouwen informatie over het jaarprogramma.

Rapportage/kindbesprekingen
Per jaar ontvangt u twee keer een rapportage. Tijdens 2 gesprekken (met ouders/verzorgers, kinderen 
en teamleden) worden de leerontwikkeling en de persoonlijke ontwikkeling van het kind gezamenlijk 
besproken. Deze gesprekken duren in principe 15 minuten en kunnen leiden tot meerdere 
gesprek(ken).

Open Wiekslag 
Tweewekelijks ontvangt u  via het ouderportaal Social Schools informatie , nieuwtjes, IKC 
ontwikkelingen en belangrijke data. 
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Klachtenregeling
In de klachtenregeling wordt onderscheid gemaakt tussen klachten over machtsmisbruik en “overige 
klachten”. 
Onder machtsmisbruik verstaan we seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten. Het 
is belangrijk om deze klachten niet binnen de school af te handelen, maar daarvoor onafhankelijke, 
externe deskundigen in te schakelen. Voor klachten hierover is het bestuur van de school 
aangesloten bij Landelijke klachtencommissie, Postbus 162, 3440 AD Woerden. Tel. 0348-405245. 
Binnen de school kunt u een beroep doen op de interne contactpersoon, buiten de school op de 
externe vertrouwenspersoon. (GGD).

Interne contactpersoon
Binnen de school is een contactpersoon waarbij u terecht kunt met een klacht over machtsmisbruik 
door iemand van de school (personeel, leerlingen, ouders, vrijwilligers). De contactpersoon zal naar 

uw verhaal luisteren en samen met u kijken wat er nu gaat gebeuren. De contactpersoon gaat niet 
zelf met de klacht aan de slag, maar verwijst u door naar de externe vertrouwenspersoon. De 
schoolinterne contactpersoon is José van Drenth

Externe vertrouwenspersoon
Het bestuur heeft een externe vertrouwenspersoon aangezocht die deskundig is op het gebied van 
machtsmisbruik en de gevolgen ervan. De externe vertrouwenspersoon zal met u over de klacht 
praten en kijken welke volgende stappen wenselijk zijn. Dat kan een vorm van hulpverlening zijn, het 
indienen van een klacht en/ of aangifte doen bij de politie. U beslist welke stappen u wilt zetten.
De vertrouwenspersoon ondersteunt u desgewenst daarbij. De naam van de contactpersoon is 
Mariska Lasage, u kunt haar bereiken via de afdeling Jeugdgezondheid van de GGD.

Klachtencommissie
Mocht u een officiële klacht in willen dienen dan komt u terecht bij de onafhankelijke 
klachtencommissie. De commissie zal u en de aangeklaagde uitnodigen voor een hoorzitting. De 

commissie zal zo mogelijk ook getuigen horen.
De gegevens van de onafhankelijke klachtencommissie zijn: Landelijke klachtencommissie onderwijs, 
Zwarte Woud 2, 3524 SJ, Utrecht, telefoon 030-2809590. Het reglement van de 
commissie is te vinden op: http://www.onderwijsgeschillen.nl/klachten/landelijke-
klachtencommissie-onderwijs-po-vo-bve-en-hbo/reglement-commissie.
Wanneer de klachtencommissie klaar is met haar onderzoek doet ze een uitspraak of de klacht wel 
of niet gegrond is. Bij een gegronde klacht wordt een advies gegeven aan het bevoegd gezag over te 
nemen maatregelen. Het bevoegd gezag beslist wat ze met het advies doet.

IKC De Wieken 



Schoolkamp groep 8 
Voor de kinderen van groep 8 organiseren we in het schooljaar kampdagen. Er wordt een 
kampbijdrage (40,-) naast de ouderbijdrage gevraagd van de ouders. De overige feestelijke momenten 
kunt u in de jaarkalender terug vinden.

Vervanging
Als een leerkracht ziek of afwezig is doen wij er alles aan om vervanging te organiseren. Wij hebben 
bij de Josephscholen een eigen vervangingspool. Daarnaast zijn wij aangesloten bij IPPON. Is er 
niemand beschikbaar vanuit de pool dan kijken we of er intern geschoven kan worden. Wanneer blijkt 
dat er geen enkele vervanger beschikbaar is worden kinderen op de dag zelf verdeeld over de andere 
groepen. Is de dag erna nog geen vervanger beschikbaar dan zijn wij genoodzaakt ouders te vragen de 
kinderen zelf op te vangen. Ouders worden hierover geïnformeerd via het ouderportaal.
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Huiswerk /naschools aanbod
Wij vinden het belangrijk dat kinderen ook thuis zelfstandig leren werken aan bepaalde taken. 
Vanaf groep 3 krijgt uw kind daarom af en toe een opdracht mee naar huis als het taakwerk niet af is. 

Houdt u het (huis)werk van uw kind in de gaten en probeer het samen te plannen en op tijd mee te 
geven naar school. Vanaf groep 7 krijgen kinderen wekelijks huiswerk mee naar huis. In groep 8 leren 
kinderen te plannen in hun agenda. Muiswerk geeft de mogelijkheid om ook thuis te werken.

Divers

Wiekenraad (onze leerlingenraad) 
De Wieken beschikt over een leerlingenraad. Deze leerlingenraad heet binnen het IKC de 
Wiekenraad. De Wiekenraad adviseert gevraagd en ongevraagd de schoolleiding. Andersom vraagt 

de schoolleiding ook de leerlingenraad om hun mening. Op deze wijze hebben kinderen 
mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het beleid van de school en raken ze meer betrokken 
bij de school en haar omgeving. Uit de groepen 4 t/m 8 neemt een kind deel aan de Wiekenraad. 
Ieder Wiekenraadslid adopteert een groep uit de onderbouw en KDV en PGR en vertegenwoordigt 
deze groep in de raad.
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Regels met betrekking tot eten en drinken en trakteren zowel onder schooltijd als 
tijdens de activiteiten buiten schooltijd

Eten
De peuters nemen ‘s morgens alleen fruit mee naar de peuterspeelzaal. 
De kinderen van groep 1 tot en met groep 8 mogen fruit, brood, ontbijtkoek, rijstkoek of liga  mee 
naar school nemen. 

Traktaties
We stimuleren gezonde traktaties en geven kinderen en hun ouders/verzorgers feedback hierop in 
de vorm van tips /complimenten. De Wieken hanteert een gezond traktatiebeleid. Denk eens aan 
een fruitsnack Geef bij voorkeur geen snoep, koek, chocolade of chips. De traktaties hoeven niet 
groot te zijn en bevatten bij voorkeur niet teveel calorieën. Gezonde traktaties worden uitgedeeld 
en in de klas opgegeten. Ongezonde traktaties worden op het einde van de schooldag mee naar 
huis gegeven. De teamleden vieren hun verjaardag gedurende het schooljaar, u krijgt hierover 
bijtijds bericht. De klassenouders nemen met deze leerkrachten contact op om mee te helpen met 
het organiseren van hun verjaardagen.

Drinken
De kinderen drinken bij voorkeur water, pakjes vruchtensap zonder toegevoegde suikers, volle en 
halfvolle melk of karnemelk. Kinderen drinken géén koolzuurhoudende dranken en kinderen die 
geen drinken bij zich hebben drinken water.
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Buitenschoolse opvang

Vanaf 1 augustus 2007 heeft het schoolbestuur een inspanningsverplichting om buitenschoolse opvang 
[BSO] te organiseren wanneer ouders daarom vragen. Binnen het IKC De Wieken kunt u binnen hetzelfde 
gebouw gebruik maken van BSO “De Wieken" (KION). Meer informatie is via de website van de school 
en/of www.kion.nl verkrijgbaar. 
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Bieb op School (BOS) 

Op IKC de Wieken vinden we lezen voor je plezier, heel belangrijk. Daarom hebben we sinds januari 
2015 op ons IKC een bibliotheek op school (BOS). Zowel kinderen die gebruik maken van onze 
opvang als van onderwijs, kunnen hier gebruik van maken. 

BOS betekent voor ons:
• Er is een BOS-inrichting in ons gebouw: meubilair, een boekencollectie, een 

uitleensysteem volgens de huisstijl van de bieb
• de bieb maakt elk kind van De Wieken (gratis) lid van BOS waardoor kinderen de collectie kunnen 

gebruiken voor op school en thuis.

Openingstijden dagelijks van 9.00-12.00 uur. Heeft u vragen over het lenen van boeken dan kunt u 
terecht bij Eugene Gerrits of bij een van onze vrijwilligers.
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Privacy 

De Europese Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschermt 

volwassenen en jongeren tegen onjuist gebruik van persoonsgegevens. De school leeft deze 

regels na. Op onze school wordt dus zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen en 

hun ouders/verzorgers. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze 

leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er 

persoonsgegevens verwerkt. Het vastleggen en gebruiken van deze persoonsgegevens is beperkt 

tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd 

opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.  

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen 

ontvangen een beperkt aantal leerling-gegevens. De school heeft met die leveranciers strikte 

afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. 

Gegevens worden alleen gedeeld met andere organisaties indien er een grondslag voor is of als 

ouders/verzorgers daar toestemming voor hebben gegeven bijv. voor publicatie van 

beeldmateriaal.  

In het Privacy statement van onze school is beschreven hoe de school concreet omgaat met de 

persoonsgegevens van leerlingen en ouders/verzorgers en wat hun rechten zijn. Natuurlijk kunt 

u voor vragen ook terecht bij de directie van onze school. 

Algemene afspraken over privacy zijn beschreven in het Privacyreglement van de stichting 

waartoe onze school behoort. U kunt zich voor vragen of klachten over privacy richten aan het 

bevoegd gezag of aan de Functionaris Gegevensbescherming die door het bevoegd gezag 

speciaal is aangewezen. 

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming 

E-mail  : fg@josephscholen.nl   

Telefoon : 024 - 381 8280 

Postadres : Kelfkensbos 38, 6511 TB  NIJMEGEN 

 

Bovenstaande betekent dat het niet is toegestaan om film of foto opnamen te
maken op school waar andere kinderen en volwassenen op staan. Volgens de 
aangepaste wetgeving mogen er geen bestanden op persoonlijke devices staan, zonder toestemmi
ng van de gene die op het filmje of de foto staan. 
( zoals een mobiele telefoon.) Dit geldt voor vieringen ,verjaardagen, schoolse 
activiteiten zoals schoolreisjes en excursies. 


