Bijna 4, zo gaat het hier!
Uw kind wordt binnenkort 4 jaar en heeft daarmee de leeftijd bereikt om naar de basisschool te
gaan Wij vinden het leuk dat u voor De Ark hebt gekozen en heten u hartelijk welkom!
Op de link van Kindcentrum De Ark www.arkheemskerk.nl vindt u onze schoolinformatie en de
activiteiten. De schoolgids is te downloaden op onze website. De schoolgids is een middel om uit te
leggen wat wij belangrijk vinden en waar onze verantwoordelijkheid ligt. We leggen uit hoe onze
tijd besteed wordt, waar de accenten liggen en waar we als school naartoe willen groeien.
Tijdens het schooljaar houden we u via de Klasbord Ouderapp, de website en informatieschermen
op de hoogte van nieuwtjes en (beleids)ontwikkelingen, zodat u altijd op de hoogte bent van wat er
op Kindcentrum De Ark gebeurt.
Deze brochure “Bijna 4, zo gaat het hier” biedt u aanvullende informatie die specifiek bedoeld is
voor leerlingen en hun ouders in leerjaar 1 en 2.
Wij hopen dat deze brochure, in combinatie met de informatie op de website, u voldoende
informatie geeft. Wanneer u nog vragen hebt, bent u van harte welkom om deze aan ons te stellen.
Met vriendelijke groeten,
Het team van Kindcentrum De Ark
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1.

Het onderwijs in leerjaar 1 en 2

1.1
Kleuters
Op De Ark wordt adaptief en gepersonaliseerd onderwijs gegeven. We spreken niet meer over
groepen zoals in het leerstofjaarklassensysteem (de bekende groep 1 t/m 8). Kinderen worden
ingedeeld in stamgroepen, en volgen daarnaast les op hun eigen niveau. Op papier delen we de
kinderen nog in in leerjaren. Kinderen uit leerjaar 1 en 2 noemen wij voortaan ‘het jonge kind’.
Onze stamgroepen hebben de namen van kleuren gekregen. Voor de jonge kinderen is dit
stamgroep Rood.
1.2
Onderwijs aan het jonge kind
Het aanbieden van (bijvoorbeeld) taal en rekenen begint niet in leerjaar 3, maar start al zodra de
leerlingen op school komen in leerjaar 1. Het programma in leerjaar 1 en 2 ziet er wat anders uit
dan dat van de andere leerjaren. Er ligt veel nadruk op het spelend- en zelfontdekkend leren. In
het spelend leren worden tal van dingen ontdekt die belangrijk zijn voor de cognitieve,
motorische, de sociale en de emotionele ontwikkeling.
Toch stellen wij specifieke doelen. Het spelend leren geeft ons de mogelijkheid de kinderen op
“gestuurde” wijze te laten spelen zonder daarbij de gestelde doelen uit het oog te verliezen.
De leeromgeving van de kinderen is divers. Ze werken in verschillende soorten hoeken, zoals de
huishoek en de bouwhoek, de speelzaal en het schoolplein.
We zijn trots op onze ruime opgezette onderbouwlokalen met een vide en ‘natte hoek’. Er wordt
gebruik gemaakt van het digitale schoolbord, kinderen kunnen op dit schoolbord kiezen op welke
plek ze willen werken én er kunnen educatieve spelletjes op gedaan
worden.
We maken ook gebruik van verschillende technologische
hulpmiddelen. De groep heeft bijvoorbeeld de beschikking over
Chromebooks en iPads, als aanvulling op het hoekenwerk. Onze
jonge leerlingen komen al in aanraking met programmeren door het
gebruik van bijvoorbeeld de Bee-bot. De leerkrachten integreren hun
‘digitale’ aanbod in hun lessen.
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1.3
Observatie en coachgesprekken
De ontwikkeling van uw kind wordt aan de hand van observatielijsten (leerlijnen van het
Digikeuzebord) gevolgd. De ontwikkeling van de leerlingen wordt regelmatig met de
zorgcoördinator besproken. Vier keer per jaar heeft u als ouder met uw kind en de coach van uw
kind een gesprek. Zo wordt u regelmatig op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind gesteld.
Groeirapport
Er wordt in leerjaar 1 en 2 materiaal verzameld van uw kind zelf. Bijvoorbeeld werkjes of liedjes,
aangevuld met foto’s van activiteiten. Zo krijgt u een mooi groeirapport van uw kind. Leuk om te
bewaren voor later!
1.4
Overdracht vanuit de peuterspeelzaal
Voor kinderen die een peutergroep hebben bezocht is een overdrachtsformulier ontwikkeld. De
ouders nemen dit formulier zelf mee naar de basisschool. Doelstelling van deze overdracht is
gericht op de doorgaande ontwikkeling van het jonge kind. Wij vinden deze samenwerking zeer
waardevol.

1.5
Coachgesprek
Op De Ark werken we doelgericht. De ontwikkeling van de leerling en de doelen worden regelmatig
met ouders en leerlingen besproken in het coachgesprek. Bij jonge kinderen ziet zo’n gesprek er
natuurlijk anders uit dan wanneer het kind in de bovenbouw zit. Eens per 4 a 5 keer per jaar vindt
er een coachgesprek plaats. Dit gesprek wordt gehouden met de leerling, de ouder(s), en de coach
(leerkracht).
Wanneer uw kind er aan toe is, kan het gaan meedraaien in workshops van de middenbouw. Zo
hoeven we niet meer te wachten met leren lezen tot het kind naar groep 3 kan. Uiteraard wordt
deze stap met u besproken in het coachgesprek.
1.6
Zelfstandigheid
School is een plek om te leren steeds zelfstandiger te worden. Maar er wordt ook al wat
zelfstandigheid van de leerlingen verwacht vóór ze op school komen. Daarom is het belangrijk
ook thuis aan de zelfstandigheid te werken.
- Op school leren we de kinderen materialen zelf te pakken en zelf op te ruimen. Als u uw
kind dit thuis ook zelf laat doen, versterkt dat elkaar.
- Kinderen op de basisschool gaan zelfstandig naar de wc. Wilt u uw kind, voordat het naar
de basisschool gaat, leren zelf de billen af te vegen en na het wc-bezoek de handen te
wassen? *
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-

Ook aan- en uitkleden is iets dat gestimuleerd moet worden. Wilt u uw kind leren dit
zoveel mogelijk zelf te doen?

* ‘Ongelukjes’ kunnen wel eens gebeuren. De leerkrachten zullen uw kind dan uiteraard helpen
met omkleden. Er is wat reservekleding op school. De leerkrachten kunnen echter niet dagelijks
helpen met de wc-gang. Zij moeten in de groep lesgeven . Is uw kind (nog) niet zindelijk? Dan kan
uw kind in principe nog niet naar school. Overlegt u dan met de school wat de stappen zijn en wat
uw eigen rol in dit proces kan zijn.

2.

Contact met ouders

2.1
Huisbezoek
Vóór uw kind naar school komt, komt de leerkracht bij u langs om kennis te maken en informatie
over de school en uw kind uit te wisselen. Voor de leerling is het leuk om de leerkracht thuis te
ontmoeten en bijvoorbeeld de eigen kamer te laten zien.
2.3
Tussentijds contact
De leerkracht staat iedere ochtend bij de deur van de klas of bij de kring om de kinderen op te
vangen. U kunt van die gelegenheid gebruik maken om de leerkracht op de hoogte te stellen van
kleine actualiteiten die van belang kunnen zijn in de klas.
Wanneer u de leerkracht inhoudelijk wilt spreken, kunt u met de leerkracht een afspraak maken na
schooltijd. Na schooltijd is een beter moment voor een gesprek, omdat de leerkracht dan niet de
verantwoordelijkheid heeft over de leerlingen. Hierdoor kan de leerkracht rustiger aan het gesprek
deelnemen en meer tijd voor u reserveren.
Leerkrachten zijn thuis niet bereikbaar voor ouders en kinderen.
U kunt de school ’s ochtends vanaf ± 8:00 bereiken tot ’s middags ± 16:30 uur.
2.5
Het themabord
In de gang van de onderbouw hangt een themabord. Op dit themabord kunt u zien welke thema’s
en letters er op dat moment centraal staan.
Wij hopen dat het themabord u uitdaagt om ook thuis met woorden en letters in de weer te zijn.
Jonge kinderen vinden dat geweldig.
Belangrijk hierbij is de schrijfwijze en de wijze van uitspreken.
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Uitspreken:
Het goed uitspreken van de letters is belangrijk. We spreken niet van AA, BEE, CEE, DEE etc, maar
van a, bu, du, sss, etc. Wij noemen dat fonemisch. Het fonemisch bewustzijn vormt een belangrijk
onderdeel van het onderwijsaanbod aan het jonge kind.
Schrijfwijze:
Het is leuk voor uw kind om de eigen naam te leren schrijven, maar doet u dat a.u.b. met kleine
letters.

3.

Voor en na schooltijd

3.1
Schooltijden
Dag
Tijd
Maandag

8:30 - 14:30 uur

Dinsdag

8:30 - 14:30 uur

Woensdag

8:30 – 12:30 uur

Donderdag

8:30 - 14:30 uur

Vrijdag

8:30 - 14:30 uur

Deze schooltijden gelden voor alle leerlingen.
3.2
Continurooster en lunch
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er een continurooster. Alle leerlingen lunchen op
school. De lunch wordt door de ouders zelf klaargemaakt en meegegeven aan het kind. Wij zijn een
gezonde school en verzoeken u daarom verstandige keuzes te maken bij de lunch. Als school zijn we
van mening dat snoep en koek niet thuishoren in de lunch. Geeft u dit alstublieft niet mee.
Voor de pauzevervanging wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. U leest er meer over in de
schoolgids op de website.
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3.3
Het brengen van uw kind
Ouders en leerlingen van o.a. de stamgroep Rood maken gebruik van de zij-ingang.
De deuren gaan om 8:20 uur open. Om 8:30 beginnen de lessen, in de stamgroep. Van leerlingen
wordt verwacht dat ze dan klaar zitten om te beginnen.
Om rustig te kunnen starten vragen wij u om uw kind naar zijn/haar stoel in de kring te brengen en
zelf uit de kring te gaan.
We gaan ervan uit dat alle ouders om 8:30 uur weer buiten staan, zodat de leerkrachten op tijd
kunnen beginnen met de lesdag en er rust is in het gebouw. Als uw kind om 8:30 uur op school
aankomt, is uw kind te laat. Dit wordt genoteerd en bij herhaling wordt dit met u besproken.
3.4
Ophalen
Bij het naar huis gaan, staan de kinderen buiten bij de deur, naast de Leerkracht. Wilt u uw kind
daar op komen halen? Maakt u even contact met de leerkracht en laat het kind de leerkracht gedag
zeggen. Zo weten we zeker dat ieder kind veilig naar huis is.
3.5
Voor- en naschoolse opvang
De vóór-en naschoolse opvang wordt georganiseerd door Welschap Kinderopvang. Voorschoolse
opvang is mogelijk vanaf 7:30 uur. De opvang is in De Kameleon (Lauraplein 1, Heemskerk). Uw kind
wordt dan naar school gebracht.
De Ark biedt, in samenwerking met Welschap, buitenschoolse opvang (BSO) in ons eigen gebouw.
Meer informatie en aanmelden?
Kijk dan op www.welschapkinderopvang.nl.
Wilt u a.u.b. aan ons doorgeven wanneer uw kind naar de vóór- en/of naschoolse opvang gaat?

4.

Praktische informatie

4.1. Gymbenodigdheden
De peuters en kleuters maken gebruik van de gymzaal in de school. De kinderen gymmen in een
hemd of t-shirt en een sportbroekje (a.u.b. geen turnpakjes). Aan de voeten dragen ze
gymschoenen met klitteband en met een ruwe zool. Schrijft u a.u.b. de naam van uw kind op de
schoenen.
De gymspullen gaan, voorzien van naam, in de gymzak, die aan de kapstok hangt. Elk kind krijgt een
schoolgymzak, waarop uiteraard weer een naam staat. De leerlingen gebruiken hun gymkleding,
met name in de herfst/winter, zeer regelmatig. De kleding blijft dan ook op school. We verzoeken u
zelf regelmatig de kleding te wassen, bij voorkeur in het weekend.
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4.2
Speelgoed
Op de vrijdag voor een vakantie mag er eigen speelgoed meegenomen worden. Wij verzoeken u
geweren, pistolen en lawaaispeelgoed thuis te laten. De rest van het schooljaar blijft het eigen
speelgoed thuis.
4.3
Verjaardag van uw kind
Wanneer uw kind jarig is, dan wordt dat gevierd in de klas. De jarige krijgt een mooie muts en mag
trakteren. Uw kind mag een kaart uitkiezen waarop de leerkrachten een felicitatie schrijven. Enkele
aandachtspunten:
-

Wilt u de traktatie beperken?
We verzoeken u hierbij geen cadeautjes uit te delen.

-

Als uw kind een partijtje gaat geven verzoeken wij u de uitnodigingen op het plein uit te
(laten) delen, niet in de klas. Dit om teleurstellingen en onrust in de groep te voorkomen

-

Als een kind jarig is geweest mag het één cadeautje in de kring laten zien. Daarna gaat het
cadeau netjes in een tas of in de daarvoor bestemde mand in de klas.

-

Ouders van jonge kinderen mogen bij het vieren van de verjaardag zijn. Overlegt u met de
leerkracht over het tijdstip. I.v.m. privacy mag alleen het eigen kind gefotografeerd worden

4.4
Verzuim
Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan gaan, wilt u dit dan vóór 8:15
uur aan ons doorgeven? Dit kan per telefoon of mail. Wij controleren elke ochtend of iedereen er is.
Wij bellen de ouders als we een kind missen.
4.5
Verlof
Het kan voorkomen dat u voor een bijzondere familiegebeurtenis een dag vrij wilt vragen voor uw
kind. De regels rond verlof zijn vastgelegd in de leerplichtwet. Wij moeten ons als school aan die
regels houden. De regeling en het verlofaanvraagformulier zijn te vinden op onze website. Hoewel
de kinderen pas leerplichtig zijn als ze vijf jaar oud zijn, vragen we u om óók voor vierjarigen het
verlofformulier in te vullen en uw verzoek met de directie te bespreken. Dit om zicht te blijven
houden op het schoolverzuim. Het besluit van de verlofverlening ligt altijd bij de directie, niet bij de
leerkracht.
4.6
Schoolreisje
Leerlingen in leerjaar 1 tot en met groep 7 gaan jaarlijks met de bus op schoolreis. Afhankelijk van
de bestemming kiezen we of we naar één bestemming gaan of dat de onderbouw en de
bovenbouw ieder een eigen bestemming hebben. Voor kinderen die net op school zijn is een
schoolreisje soms spannend. We hanteren de regel dat kinderen minimaal 3 maanden op school
moeten zitten om mee te gaan op schoolreisje.
4.7
Excursies
We gaan regelmatig op excursie, of iets leuks doen op school. Dit kan helaas niet zonder hulp van
ouders. Kunt u helpen? Geeft u dan door op welke dagen/dagdelen u mee zou kunnen.
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5.

Jeugdgezondheidszorg en logopedie

5.1
Samenwerking met jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland
Wij werken samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Kennemerland.
Aan onze school is een team van een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en assistente verbonden.
Contactmomenten
5-jarigen en leerlingen in leerjaar 7 krijgen een contactmoment aangeboden. Vanzelfsprekend
worden ouders geïnformeerd als hun kind voor bovenstaande onderzoeken wordt uitgenodigd en
als er bijzonderheden zijn geconstateerd.
Advies en consultatie
De jeugdarts en jeugdverpleegkundige kunnen door school uitgenodigd worden bij een overleg met
ouder en school om zorgen of vragen over een leerling te bespreken. Ook kan school anoniem
(zonder een naam te noemen) een kind bespreken om advies te krijgen over de te nemen stappen
om kinderen snel de juiste hulp of begeleiding te bieden.
De jeugdarts heeft een consulterende en adviserende rol bij schoolverzuim.
Leerlingen die net een schoolwisseling achter de rug hebben, worden doorgegeven aan de
jeugdgezondheidszorg zodat zij het kinddossier aan kunnen vragen. Wanneer u als ouder hiertegen
bezwaar heeft, kunt u dit aangeven bij de directeur.

In overleg met u kan school uw kind aanmelden voor onderzoek bij de jeugdarts of
jeugdverpleegkundige. Indien u zonder berichtgeving niet verschijnt op deze afspraak, zal de
jeugdarts/jeugdverpleegkundige de school hierover informeren.
Als ouder kunt u ook altijd zelf een afspraak maken.
Contact
Hebt u vragen over onder andere gezondheid, groei, opvoeding gedrag, eten, slapen, bedplassen,
dan kunt u deze aan de jeugdgezondheidszorg stellen.
De JGZ is op werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00 bereikbaar via 023 7891777 of via
frontofficejgz@vrk.nl.
Voor meer informatie over de jeugdgezondheidszorg verwijzen wij u naar de website van de GGD:
www.ggdkennemerland.nl/jeugd
5.2. Logopedie
Alle kinderen in de onderbouw worden één keer gescreend door een logopedist. Mocht logopedie
voor uw kind nodig zijn, dan wordt er contact met u opgenomen.
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6.

Eten en drinken op school

6.1
Tussendoortje
Om ongeveer 10:00 uur pauzeren we. Voor de korte pauze vragen we u fruit of een gezonde koek
mee te geven om te eten en een beker of drinkfles met water om te drinken
Deze pauze willen we niet langer dan een kwartier laten duren. Wat niet op is, gaat dan ook weer
mee naar huis.
Wilt u het tussendoortje, voorzien van naam, in de bak doen en de eventuele tas aan de kapstok?
6.2. Fruit
Het is belangrijk dat kinderen voldoende groente en fruit eten. Om dit te promoten doen we als
school regelmatig mee met het EU-schoolfruit-programma. Kinderen krijgen dan een aantal weken
gratis fruit. Wanneer dit is, leest u in de info in de Klasbord Ouderapp.
6.3
Lunchpauze
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geeft u uw kind een lunchpakket en drinken mee.

7.

Naar school

7.1
Vooraf wennen
Eén à anderhalve maand vóór de eerste schooldag krijgt uw zoon/dochter van ons een kaartje om
uw kind welkom te heten op school. We maken afspraken voor het huisbezoek en we spreken
dagen af waarop de leerling mag komen wennen.
In totaal mag/komt uw kind (maximaal) 5 dagdelen wennen. Vanaf de vierde verjaardag komt hij/zij
in principe elke dag naar school.
7.2
De eerste schooldag
De eerste schooldag is een bijzondere dag. De meeste kinderen kijken er erg naar uit. En hoewel
het soms spannend is, vinden zij het erg leuk. Er gaat een heel nieuwe wereld voor ze open.
In de voorgaande hoofdstukken hebt u kunnen lezen waar u aan moet denken bij het naar school
gaan.
Wilt u de eerste dag vooral denken aan:
-

Het tussendoortje

-

De lunch

-

De gymkleding
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Nawoord
We hopen dat u door het lezen van deze brochure als aanvulling op de website voldoende op de
hoogte bent.
Misschien heeft u nog vragen. Stelt u deze vragen dan gerust. Heeft u zaken gemist in deze gids?
Laat het ons weten, we gebruiken uw inbreng om deze gids verder te ontwikkelen.
Wij wensen u een heel goede tijd op De Ark!
Het team van Kindcentrum De Ark
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