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Voorwoord

Ons Kindcentrum Aquamarijn is een stukje in het leven van uw 

kind, maar ook van u als ouders/verzorgers.  
 

 

 

 

Wist u dat u uw kind in de loop van de jaren ongeveer 7520 uur 

toevertrouwt aan de medewerkers van ons Kindcentrum? Dit is een 

belangrijk deel van een kinderleven. Veel kinderen gaan ook naar 

de dag- en/of buitenschoolse opvang. Door een intensieve 

samenwerking te laten zien binnen ons Kindcentrum voelen wij ons 

ook samen verantwoordelijk. Met u als ouders zien wij ons als 

partners in de opvoeding, opvang, naschoolse activiteiten en bij het 

schoolse leren.  

 

Samen met u willen wij er alles aan doen om uw kind met zijn/haar 

unieke talenten en eigenschappen te begeleiden. Wij streven 

ernaar dat uw kind zich begrepen, gewaardeerd en veilig voelt. En 

dat uw kind tot volledige ontplooiing kan komen door het geven van 

een doordacht aanbod, in een ontdekkende, inspirerende en 

aantrekkelijke omgeving.  

 

Binnen het Kindcentrum werkt een professioneel, enthousiast en 

deskundig team van onder andere pedagogisch medewerkers, 

leerkrachten, assistenten en pedagogisch coaches. Deze 

medewerkers maken gebruik van elkaars talenten en expertise om 

zo een optimaal aanbod te creëren voor een doorgaande lijn van  

kinderen van 0 tot 13 jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze gids is bedoeld voor ouders die willen kennismaken  

met ons Kindcentrum en voor ouders die al gekozen hebben  

voor Kindcentrum Aquamarijn. Deze gids bevat de benodigde 

informatie over opvang, onderwijs en naschoolse activiteiten. 

Aan de samenstelling van deze gids is veel zorg besteed. Heeft  

u vragen waarop u geen passend antwoord vindt, aarzelt u niet 

om een nadere toelichting te vragen bij één van onze 

medewerkers van Kindcentrum Aquamarijn. 

Namens de medewerkers van Kindcentrum Aquamarijn, 

Monique Rosens     Directeur Basisschool (a.i.)  

Marije Plas         Manager Kinderopvang KION  

Nienke Geurts         Regisseur en coördinator Bindkracht 10 



5 
 

Inleiding  

 

 

 

In deze gids beschrijven wij onze uitgangspunten en ons 

pedagogisch didactisch concept. Wij geven u informatie  

over onze opvang, ons onderwijs en de manier waarop wij 

omgaan met kinderen en hun ouders.  

 

Ook vindt u in deze gids informatie over de kwaliteit, veiligheid, 

medezeggenschap van ouders, de klachtenprocedure en de 

aanmeldingsprocedure.  

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: 

www.aquamarijn.nl. 

Kindcentrum en haar omgeving   

Kindcentrum Aquamarijn is een gebouw met verschillende 

organisaties die in alle behoeften voorzien van kinderen in  

de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Ons Kindcentrum valt onder drie 

besturen: KION, de Stichting Conexus en Bindkracht 10. 

Meer informatie over deze organisaties vindt u op:  

www.kion.nl 

www.conexus.nu 

www.bindkracht10.nl 

 

In Kindcentrum Aquamarijn is ondergebracht: basisschool 

Aquamarijn, kinderopvang KION, buiten schoolse –en naschoolse 

opvang, buitenschoolse activiteiten en kinderteam Aquamarijn. 

 

Korte profielschets organisaties 

Basisschool Aquamarijn, KION en Bindkracht 10 werken met 

elkaar samen en hebben de ambitie zich verder te ontwikkelen  

tot een Integraal Kindcentrum (IKC). 
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Basisschool Aquamarijn 

 

Basisschool Aquamarijn is gevestigd in de wijk Biezen. Dit is een 

sociale wijk1. Momenteel zitten er 227 leerlingen op deze school. 

Basisschool Aquamarijn is een moderne school en werkt graag 

samen met andere partijen die zich bezighouden met opgroeiende 

kinderen. De school werkt al een lange tijd samen met 

kinderopvang KION en Bindkracht 10. De afgelopen twee jaar is er 

samengewerkt op basis van steeds meer samen doen met behoud 

van een eigen verantwoordelijkheid.  

 

De speerpunten van deze samenwerking zijn: 

- Omdat je samen nu eenmaal meer kunt dan elk apart 

- Omdat de activiteiten zo beter op elkaar aansluiten 

- Omdat een Integraal Kindcentrum meer kan betekenen            

voor de wijk 

 

Het Kindcentrum verleent vanuit een gezamenlijke locatie heel 

veel verschillende diensten. Het betreft goed onderwijs, maar ook 

buitenschoolse opvang, aanbod van kunsten, muziek, sport en 

bijeenkomsten van clubs en verenigingen.  

 

Basisschool Aquamarijn gaat uit van de talenten en interesses van 

iedere leerling. Om hieraan tegemoet te komen, wordt iedere 

leerling op maat gecoacht. 

 

 

                                                           
1 https://allecijfers.nl/buurt/biezen-nijmegen/ 

 

 

 

 

  

 

Voor basisschool Aquamarijn hebben de kernvakken taal, 

begrijpend lezen en rekenen voor alle leerlingen een hoge 

prioriteit. Schoolsucces van elke leerling wordt immers in hoge 

mate bepaald door de beheersing van de taal. We zorgen dat het 

basisniveau voor elke leerling op orde komt en leerlingen die meer 

kunnen ook een veel hoger niveau kunnen bereiken.  

 

Daarnaast speelt ICT-onderwijs steeds meer een belangrijke rol 

binnen basisschool Aquamarijn. De leerlingen hebben een 

algemene kennis en vertrouwdheid met computers nodig om 

voorbereid te zijn op hun nieuwe rol in de samenleving. Voor 

goede kennis en gebruik van ICT is er een doorgaande lijn 

ontwikkeld, die in de jaren geïmplementeerd gaat worden, zodat 

de leerlingen voldoende bagage hebben voor de toekomst.   
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Overzicht Resultaten afgelopen drie jaren. 

 

 

 

Tabel 1. Resultaten Eindtoets Route 8 

 

 

 

 

  

Adviezen 2019-2020  

Uitstroom 2018-2019 % 

Praktijkonderwijs 0 % 

VMBO-B 3,7% 

VMBO-B/VMBO KB 3,7% 

VMBO-K 18,5% 

VMBO-KB/VMBO GT 22,2% 

VMBO-GT 7,4% 

VMBO- GT/HAVO 29,7 

HAVO 7,4% 

HAVO/VWO 7,4% 

VWO 0 % 
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1 Onze uitgangspunten  

 

 

1.1 Wat is onze missie?  

‘Weten wat werkt voor kinderen’ 

Wij streven naar een representatieve vertegenwoordiging  

van de samenleving in ons Kindcentrum om kinderen  

sociaal veerkrachtig te maken. We hanteren duidelijke  

normen en waarden, gebruiken moderne techniek en  

hebben aandacht voor gezondheid in meerdere opzichten.  

Met respect voor elkaars eigenheid doen kinderen binnen  

ons Kindcentrum veel dingen samen. In zo’n veilige  

omgeving zitten kinderen lekker in hun vel, zijn zij  

nieuwsgierig en kunnen zij optimaal leren. Zo halen we het  

beste uit ieder kind.  
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1.2 Vanuit welke visie werken wij?  

De samenstelling van de kinderen bij Kindcentrum Aquamarijn is 

een afspiegeling van de Nederlandse samenleving. Om ieder kind 

op maat te begeleiden, willen wij een aantrekkelijke en 

inspirerende omgeving creëren. In een ononderbroken leer- en 

ontwikkelingsproces zetten wij ons in met het doel dat elk kind de 

kennis en vaardigheden verwerft, die het nodig heeft om te 

groeien tot een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens in 

onze - steeds meer - internationale samenleving. 

Wij bieden, als Kindcentrum, opvang en begeleiding aan voor 

kinderen van nul tot dertien jaar om de voorbereiding op de 

aangeboden dagarrangementen zo optimaal mogelijk en vloeiend 

te laten verlopen. Wij zijn bij deze doelgroep niet alleen gericht op 

verzorging, maar nadrukkelijk ook op de ontwikkeling van het kind. 

Hierbij staat het sociale- en emotionele welzijn van het kind 

voorop. 
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Wij hanteren in onze missie en visie de volgende kernwaarden: 

 

Samen:  

Wij laten kinderen schitteren door samen met ouders, leerkrachten en externen   

in een vertrouwde omgeving zorg te dragen voor een optimale ontwikkeling. 

Leren: 

Wij bieden een breed (onderwijs)aanbod met hoge verwachtingen aan alle kinderen  

op basis van hun achtergrond, capaciteiten, ontwikkeling en interesses.  

Kinderen leren doelmatig, actief en zelfstandig.  

Afstemmen: 

Wij stemmen onze instructie, aanbod en tijd af op de (onderwijs)behoeften van de kinderen.  

Vloeiend: 

Wij staan voor een doorgaande lijn om een ononderbroken ontwikkeling te realiseren. 

Dichtbij: 

Wij zijn een school in de wijk met een open en duidelijke  

communicatie en streven naar wederzijdse verwachtingen. 

Divers: 

Wij zijn een Kindcentrum waar meer mogelijkheden zijn  

voor ieder kind met zijn talenten en interesses.  

De missie en visie van Kindcentrum Aquamarijn zijn  

richtinggevend voor de manier waarop medewerkers  

omgaan met kinderen en ouders. 

  

Onze medewerkers: 

 Werken steeds meer met een eenduidig pedagogisch concept 

 Creëren een omgeving waar kinderen zich veilig voelen en waar 

vertrouwen voorop staat 

 Zijn oprecht betrokken; werken en leren met elkaar 

 Zijn betrokken en gemotiveerd; stimuleren de kinderen; geven de 

kinderen kansen, begrip en steun waar nodig 

 Trachten alles uit de kinderen te halen dat er in zit 

 Bieden kinderen een uitdagende speel-en leeromgeving 

 Beschouwen ouders als partners 
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2. Ons pedagogisch-

didactisch concept  

 

2.1 De groepsverdeling 

De groepen van basisschool de Aquamarijn zijn verdeeld over drie 

bouwen: de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Wij hebben 

een voorkeur voor homogene groepen. Met deze enkelvoudige 

groepen kunnen wij ons onderwijs effectiever neerzetten. 

 

Onderbouw:  Middenbouw:   Bovenbouw: 

Groep 1    Groep 3A   Groep 6 

Groep 1-2  Groep 3B  Groep 7 

Groep 2   Groep 4   Groep 8 

   Groep 5 



12 
 
     

 

 

2.2 Speel- en leerpleinen  

Op de basisschool wordt er gewerkt met leerpleinen. Iedere bouw heeft een eigen  

leerplein. Een leerplein is een (speel)leeromgeving die leerlingen uitnodigt en uitdaagt  

om te ontdekken, te spelen en te leren. Op elk plein zijn er verschillende hoeken waar  

kinderen uitdagende materialen vinden en waar zij specifieke activiteiten doen.  

Leerlingen en medewerkers van verschillende groepen werken samen. Dat er meerdere  

medewerkers op het plein aanwezig zijn, heeft grote voordelen: zij nemen samen meer  

waar dan alleen, vullen elkaar aan, leren van elkaar en maken gebruik van elkaars  

kwaliteiten. Dat komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede.  

 

2.3 Thematisch werken   

Van baby’s tot kleuters werken wij op 

Kindcentrum Aquamarijn met dezelfde 

thema’s. Een aantal weken staat er een 

thema centraal dat aansluit bij de 

leefwereld van kinderen en aansluit op 

het aanvankelijk leesproces. We 

gebruiken hiervoor verschillende 

bronnen om het bovenstaande te 

realiseren. In het hele Kindcentrum 

Aquamarijn - opvang en onderwijs- staat 

altijd een thema centraal  

dat betrekking heeft op de natuur, 

wereldoriëntatie, techniek, gezondheid 

of burgerschap. 
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2.4 Opbrengstgericht werken (OGW) 

Op de basisschool werken wij opbrengstgericht. Hierbij werken wij bewust, cyclisch 

en systematisch met als doel de grootst mogelijke opbrengst te genereren; 

we willen alles uit de leerling halen. Die opbrengsten hebben betrekking op  

leerprestaties, de sociaal-emotionele resultaten, de tevredenheid van ouders en  

leerlingen en het vervolgonderwijs. Om ons onderwijs zo doelgericht en effectief  

mogelijk vorm te geven, werken wij onder andere met blokplannen. 

 

2.5 Didactiek 

 

Op de Aquamarijn worden de lessen 

gegeven volgens het EDI-model. De 

leerkracht speelt hierbij een sleutelrol; 

de leerkracht doet er toe. De instructies 

hebben een vaste structuur, waarbij er 

aandacht is voor alle leerlingen. De 

instructie wordt gedifferentieerd 

aangeboden op drie niveaus.  

Het voor-koor-door principe en het 

denken-delen-uitwisselen speelt een 

belangrijke rol tijdens de instructies. Wij 

maken graag gebruik van de 

coöperatieve werkvormen. 
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2.6 Portfolio  

  

Op Kindcentrum Aquamarijn werken we met portfolio’s.  

Het portfolio geeft leerlingen, ouders en medewerkers inzicht in de 

ontwikkeling die de leerling doormaakt.  

Het is bovendien een mooi instrument om leerlingen te laten 

reflecteren op hun eigen ontwikkeling: Wat heb ik geleerd?  

Wat wil ik nu gaan leren? Waar ben ik trots op? 

Voor jonge leerlingen bestaat het portfolio uit een meer beschrijvend 

gedeelte. In de groepen 2 -3 - 4 mogen leerlingen een werkje kiezen 

waar ze trots op zijn en daar wat over vertellen. Het portfolio laat zien 

welk werk de leerlingen hebben uitgekozen. Na groep 4 mag de map 

mee naar huis. 

In de groepen 5 t/m 8 gebruiken we de map van topondernemers. 

Er zitten werkstukken in waar leerlingen trots op zijn.  

De leerling is eigenaar van zijn eigen portfolio. Er is ook steeds meer 

ruimte voor eigen inbreng van de leerling. Ouders mogen het portfolio 

van hun kind altijd inzien.  
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3 De onderwijspraktijk  

 

Basisschool de Aquamarijn werkt met een vijf gelijke-dagenmodel. 

De onderwijsdag duurt van 8.30 uur tot 14.00 uur. De lunch wordt 

in de klas genuttigd. De leerlingen spelen twee keer per dag 

buiten. 

3.1 Het begin van de dag  

De Aquamarijn is van 7.30 tot 18.00 uur open. Om 7.30 uur start 

de opvang. Vanuit de opvang kunnen de leerlingen, binnen het 

gebouw door, naar hun klassen gaan. Vanaf 8.20 uur mogen de 

leerlingen naar hun klas lopen. Daar staat hun leerkracht op hen 

te wachten en zal hen bij binnenkomst begroeten. De leerlingen 

mogen dan tot 8.30 uur lezen. Om 8.30 start de lesdag. 

Voor de leerlingen die niet naar de opvang gaan, gaat de deur van 

de ingang om 8.20 uur open. Bij het binnenlopen staat er een 

medewerker van de school vlakbij de ingang om alle ouders en 

leerlingen welkom te heten. Wij hechten hier veel waarde aan, 

omdat wij het belangrijk vinden dat alle ouders en leerlingen 

gezien worden en zich welkom voelen.  
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3.2 Indeling van een lesdag 

Aan het begin van een lesdag neemt de leerkracht de dag door 

met de leerlingen. Op het bord staat het rooster en ook de 

leerdoelen voor die dag. Zo weten de leerlingen vooraf al wat hen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

te wachten staat en wat ze gaan leren gedurende de dag. 

Een lesdag heeft een vaste structuur; tot aan de lunchpauze wordt 

er voornamelijk gewerkt aan de kernvakken. Na deze pauze is er 

ruimte voor de andere vakken.  

 

Leerstofaanbod 

Bij de inhoud van ons onderwijs laten wij ons leiden door hetgeen  

beschreven staat in de kerndoelen en referentieniveaus. Om hieraan 

vorm te geven, maar ook om invulling te geven aan onderwijs gericht op 

de brede ontwikkeling van leerlingen, maken we gebruik van een aantal 

methoden met bijbehorende materialen. Voor de toetsing van de leerstof 

maken we gebruik van methode-onafhankelijke (Cito) en 

methodegebonden toetsen. Ter ondersteuning van de inrichting van het 

onderwijs maken we gebruik van computers (laptops), digiborden, 

(remediërende) software en het Internet als informatiebron.  
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Vak Methodes Toetsinstrumenten 

Taal Schatkist 3 (2015) 

Taal op Maat 

 

Methode gebonden toetsen (groep 4 t/m 8) 

Technisch lezen Veilig leren lezen KIM-versie (2015) Methode gebonden toetsen en Toetssite 

  Estafette ( 2008)   

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip Bloklestoetsen (groep 4 t/m 8) 

  Leeslink  Methode gebonden toetsen  

(groep 4 t/m 8) 

Spelling Spelling op Maat Methode gebonden toetsen (groep 4 t/m 8) 

Schrijven Pennenstreken (2015)   

Studiedvaardigheden Blits 5-8 (2015) Methode gebonden toetsen (groep 5 t/m 8) 

Engels Take it easy ( 1e versie ) Methode gebonden toetsen (groep 7 en 8) 

Rekenen Alles Telt ( 2011) Methode gebonden toetsen (groep 3 t/m 8) 

  Tafelboeken/ Eenmaal Andermaal 

Schatkist 3 

Groepen 1 en 2 

Wereldoriëntatie Topondernemers 2.0 ( 2014) Methode gebonden toetsen (groep 5 t/m 8) 

Verkeer Verkeerskranten  

Tekenen Moet je doen (1e versie )   

Handvaardigheid Moet je doen (1e versie )   

Muziek aanbod cultureel centrum De Lindenberg   

Bewegingsonderwijs Basislessen bewegingsonderwijs   

Sociaal-emotionele ontwikkeling De Vreedzame School ( 2015) Scol 
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   ICT  

   

  Kindcentrum Aquamarijn beschikt over een professioneel netwerk. Van alle  

  leerkrachten verwachten wij dat ze minimaal in het bezit zijn van het Prowise 

   zilver certificaat. Dit zodat de digiborden, die in alle lokalen aanwezig zijn, op de  

   juiste wijze ingezet worden tijdens de instructie en verwerking van een les. De  

  medewerkers werken met moderne devices. Alle Kinderen van 0-13 jaar werken 

  vooral met mobiele devices. Dit zorgt er voor dat ze flexibel ingezet kunnen  

  worden. Deze devices worden ingezet als ondersteuning en verrijking bij de  

  ontwikkeling van de basisvaardigheden. Daarnaast gebruiken leerlingen het om 

  presentaties te maken en om informatie op te zoeken.  

Wij communiceren met onze ouders via de 

app Social Schools 3.0. Wij verwachten dat 

ouders zich registeren voor deze app. Alle 

informatie naar de ouders toe versturen wij via 

Social Schools 3.0. Dit kan informatie zijn voor 

de hele school (zoals onze nieuwsbrief de 

Aquapas) of informatie die specifiek voor één 

klas is. Ouders schrijven zich in voor de 

rapportgesprekken via Social Schools. In de 

basis gebruiken wij deze app om informatie 

(zoal tekst als foto) te verzenden naar ouders.  
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3.3 Onderwijstijd 

 

 Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6 Gr. 7 Gr. 8 

Vak Aantal minuten per week 

Rekenen 300 300 360 345  300 300 300 280 

Taal 600 600 540 225 225 225 225 225 

Spelling - - - 120 135 115 120 100 

Technisch lezen - - 360 235 165 150 120 135 

Begrijpend lezen - - - 60 60 60 90 90 

Creatief - - 120 60 60 60 45 45 

Vreedzame school - - 90 60 45 45 45 45 

Gym - - 90 90 90 90 90 90 

Verkeer - - 45 30 30 30 30 20 

Schrijven - - 90 60 60 20 20 20 

Topondernemers - - 90 75 75 90 135 135 

Informatie verwerking - - - - 45 35 45 45 

Engels - - - - - - 45 45 
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Bewegingsonderwijs 

 

Basisschool Aquamarijn is een gezonde, sportieve school. Als 

gezonde school willen wij, in samenwerking met ouders en 

externen, bijdragen aan een gezonde en sportieve 

speel/leeromgeving om zo onze kinderen een gezonde basis te 

bieden voor verdere ontwikkeling. Een gezond kind ontwikkelt  

zich beter en kan hierdoor beter presteren op school. Op onze 

school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding. 

Opvoeding is wat ons betreft een zaak van hoofd, hart en handen. 

Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: 

leren bewegen doe je altijd samen. Twee keer per week krijgen 

alle groepen 45 minuten bewegingsonderwijs in onze inpandige 

gymzaal. In de kleuterbouw wordt meer tijd besteed aan 

lichamelijke beweging. Bij mooi weer doen deze kinderen ook 

activiteiten buiten.  

                 Brede ontwikkeling 

 

 

 

 

 

 

Wereldoriëntatie vinden wij van belang, omdat onderwijs meer  

is dan taal en rekenen. Wij willen onze leerlingen een brede 

ontwikkeling meegeven.  

 

Op school wordt aan wereldoriëntatie gewerkt via thematisch 

onderwijs. Om dit vorm te kunnen geven, maken wij gebruik van 

de methode Schatkist (groep 1 en 2).  

De groepen 3 en 4 hebben eigen thema's die aansluiten bij het 

taalonderwijs.  

Voor de groepen 5 t/m 8 gebruiken we Topondernemers 2.0 en 

Blits om verdere studievaardigheden te ontwikkelen.  

Om onze leerlingen optimaal toe te rusten op de 21ste eeuw is het 

noodzakelijk dat we oog hebben voor de individuele talenten van 

de leerlingen. Daarbij gaat het ons om talenten in de meest brede 

zin van het woord. Dus niet alleen om taal- en rekentalent, maar 

ook om creatieve, culturele, motorische, sociale en 

onderzoekende talenten en bepaalde praktische vaardigheden.  

 

Als we bij de leerlingen specifieke talenten ontdekken, dan zal dat 

consequenties hebben voor de organisatie in de klas en voor het 

ICT-gebruik (21st Century Skills). 
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4 Onze kinderopvang 

 

Binnen Kindcentrum Aquamarijn bieden KION, Bindkracht 10 en basisschool Aquamarijn samen  een compleet aanbod van opvang- en 

ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar.  

Openingstijden kinderdagverblijf 

 

ma:  08.00 - 18.00 uur 

di:       08.00 - 18.00 uur 

woe:   08.00 - 18.00 uur 

do:      08.00 - 18.00 uur 

vrij:      08.00 - 18.00 uur 

Op aanvraag is opvang vanaf 7.30 uur mogelijk. 

 

 

 

 

 

Openingstijden peutergroep   

 

ma:     08.30 - 11.30 uur 

di:       08.30 - 11.30 uur 

woe:   08.30 - 11.30 uur 

do:      08.30 - 11.30 uur  12.30 - 15.30 uur 

vrij:     08.30 - 11.30 uur  

 

 

Openingstijden buitenschoolse opvang 

Voor schooltijd vanaf 7.30 uur  

Na schooltijd tot 18.00 uur 

Vakanties van 8.00 tot 18.00 uur bij bso Michiel 
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4.1 KION 

Onze missie 

Wij dragen elke dag bij aan het geluk van jonge gezinnen. Wij bieden 

kinderen een veilige en uitdagende omgeving zodat zij zich optimaal 

kunnen ontwikkelen en wij ontzorgen ouders bij het runnen van het 

gezin. 

We willen het beste voor kinderen. Dat zit diep in onze genen. We willen 

graag dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. In een veilige 

omgeving. Zodat ieder kind gelukkig is. Nu en ook in de toekomst. Een 

toekomst die er mogelijk anders uitziet dan wij ons voor kunnen stellen. 

Wat wij wel weten, is wat kinderen nú nodig hebben voor straks. Want 

KION is de kindkenner bij uitstek. Onze kracht zit hem in onze 

medewerkers, samen delen we één passie en maken we het verschil 

voor de kinderen en hun ouders. Daarbij worden wij gesterkt door de 

samenwerking met onze partners. Wij geloven in de kracht van 

verbinding met scholen, gemeentes, kennisinstellingen en andere 

kindpartners. 

Een gezin runnen met jonge kinderen is een klus. Wij helpen daarbij. 

Ouders die ons hun kind toevertrouwen, stellen wij in staat om hun 

(dagelijkse) activiteiten uit te voeren. Zo helpen wij het jonge gezin.  

Daar doen we het voor. Daarom zitten wij ook altijd dicht in de buurt.  

Wij bieden goede service en maatwerk. Wij willen de beste zijn in 

kindontwikkeling en in ontzorging van het jonge gezin. Dat is onze norm.  

We doen dit op basis van onze kernwaarden Gedreven, Toegankelijk, 

Verbindend en Vindingrijk. 
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Pedagogisch beleid 

 

De basis van ons pedagogisch beleid zijn onze pedagogische uitgangspunten. 

 

We bieden emotionele veiligheid, betrokkenheid en warmte   

 

Kijken en luisteren naar kinderen staat centraal  

 

  

 

We creëren een open, warme sfeer waarin kinderen zich op hun gemak voelen. We zijn 

geïnteresseerd in wat je kind bezig houdt en kunnen genieten van de mijlpalen die we bij 

je kind zien. We gaan uit van positieve aandacht, waardering en stimulans. Op z’n tijd 

hoort daar natuurlijk ook hulp, bescherming en steun bij. 

 

 

Of het nu om een baby gaat die huilt of een bso kind dat zich lijkt te vervelen; alleen met 

goed ‘kijken en luisteren‘ leren we onze kinderen écht kennen. Met extra aandacht van 

ons, moeilijker spelmateriaal of een speciale activiteit, kunnen we dan inspelen op die 

specifieke behoefte. We volgen het welbevinden en de ontwikkeling van alle kinderen. Bij 

de buitenschoolse opvang hebben kinderen hierin natuurlijk ook (en soms zelfs letterlijk) 

een eigen stem. 
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We hebben respect voor autonomie van kinderen  

 

 

We bieden brede uitdaging en plezier  

 

 

  

Bij onze locaties en groepen is alles zó ingericht dat kinderen volop de ruimte hebben 

met spel, materialen en activiteiten. Materialen die nieuwsgierig maken, 

spelbetrokkenheid en plezier geven. Daar komt het nodige water, zand, pasta, klei, 

bouwmateriaal, verf, gereedschap en zelfs dieren bij kijken! We zorgen voor een breed 

aanbod van diverse activiteiten op alle verschillende ontwikkelingsgebieden. Gericht op 

een individueel kind, (kleine) groepjes kinderen of juist met z’n allen. 

 

Al op jonge leeftijd is je kind een eigen persoon met behoeften en eigenschappen die bij 

jouw kind passen. Bij een jong kind dat heel erg van bewegen houdt, verwachten we 

niet dat het een half uur stil aan tafel zit. Deze eigenheid van kinderen maakt ons vak 

écht interessant. Daarnaast kunnen kinderen al heel jong veel zelf. Wij nemen hier in de 

groep bewust veel tijd voor. Je eigen brood smeren, zelf een oplossing bedenken voor 

een probleem, kiezen aan welke activiteit je meedoet. Liever zelf met een boek op de 

bank als de rest buiten is? Het kan allemaal. 
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We bieden ritme en structuur  

 

 

We bevorderen positieve contacten tussen kinderen  

 

We stimuleren kinderen respect te hebben voor anderen en hun omgeving  

 

Al vanaf de jongste leeftijd is je kind een onderdeel van de groep. Daarbij horen 

bepaalde afspraken en vaste rituelen die ons met elkaar verbinden zoals het beginlied 

van de dag. Maar ook voel je je onderdeel van een groep als je inbreng er toe doet. Dit 

zit ‘m, net als thuis, in ‘gewone zaken‘; samen de tafel dekken, even helpen bij de afwas 

(een fantastisch moment om met water te spelen), het ene spel opruimen voor je het 

volgende weer pakt, spelregels bij voetbal of het knutselmateriaal zelf schoonmaken. 

Jong geleerd… 

 

 

Samen doen en samen spelen is leuk en ondersteunt de ontwikkeling. Ook botsen en 

voor jezelf opkomen horen daarbij. Kinderen leren van en met elkaar. We stimuleren 

onderling positief contact en samenspel. Waar nodig begeleiden we kinderen in het 

contact met anderen. 

 

De vertrouwde gezichten van pedagogisch medewerkers en van de kinderen in de groep 

zijn een belangrijk houvast. Net als de eigen groepsruimte en een rustige inrichting. 

Duidelijkheid komt ook terug in het ritme en programma van de ochtend, middag of dag, 

een aantal algemene huisregels en afspraken. Ook eigen (groeps)rituelen dragen hier 

aan bij. Dit biedt jonge kinderen voorspelbaarheid en vertrouwen in het verloop van de 

dag. Bij de buitenschoolse opvang verspreiden de kinderen zich vaak over meerdere 

ruimtes. Ook hier heeft de middag een bepaalde indeling. Dit begint meestal met groente 

en fruit en een (gezamenlijk) drinkmoment. 
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We werken samen met ouders en anderen uit de leefomgeving van de kinderen  

 

 

We bewaken de fysieke veiligheid van de kinderen  

 

 

 

Onze bijdrage aan de opvoeding en ontwikkeling van je kind staat niet op zichzelf. 

Eenkennigheid, zindelijk worden, veranderingen in het gezin; samen met jou als ouder 

stemmen we af hoe we je kind daarbij het beste kunnen begeleiden. Maar ook met 

scholen, sportverenigingen, de kinderboerderij in de wijk, bibliotheek om de hoek, 

voorlees-opa’s en -oma’s hebben we contact. We willen een waardevolle omgeving 

creëren waarin elk kind de kans krijgt om zich positief te ontwikkelen en te zijn wie het is. 

 

 

We hebben veel aandacht voor bewegen, buiten zijn en gezonde voeding. We doen 

zoveel mogelijk om ernstige ongelukken te voorkomen. Onze ruimtes, afspraken en 

werkinstructies zijn hier op gericht. Maar we willen en kunnen kinderen niet overal tegen 

beschermen. Ontwikkelen betekent ook de wereld ontdekken, klimmen en springen! 

Leren door vallen en opstaan. Vieze kleren en kleine ongelukjes, zoals schrammen of 

builen horen hierbij. 
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4.2 Kinderdagopvang 

 

Kinderdagverblijf Aquamarijn is een kleinschalig  

kinderdagverblijf voor kinderen van nul tot vier jaar in een 

prachtige, moderne ruimte met openslaande deuren naar 

een eigen tuin. De omheinde tuin heeft natuurlijke materialen 

en diverse uitdagende speelhoeken die zijn afgestemd op de 

leeftijd van de kinderen. Zo kunnen kinderen op een veilige  

manier de wereld ontdekken. 

Daarnaast krijgen kinderen alle ruimte om vrijuit te bewegen.  

We zijn regelmatig in de gymzaal van Aquamarijn te vinden. 

Bewegen is niet alleen gezond, maar ook belangrijk voor  

onder andere de ontwikkeling van de hersenen, de motorische 

vaardigheden en het vertrouwen van kinderen in hun  

eigen kunnen.   

De overgang naar de basisschool kan spannend zijn. Bij 

Aquamarijn zitten we samen in een gebouw en we werken  

samen met school zodat de overgang een stuk kleiner is. De 

omgeving is vertrouwd, er zijn bekende gezichten en de 

medewerkers weten goed waar je kind staat in zijn of haar 

ontwikkeling.  

De kinderen krijgen bij ons de kans om een zo goed  

mogelijke start te maken op de basisschool en we bieden  

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). 
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We werken met een vaste dagindeling. Kinderen weten zo precies 

waar ze aan toe zijn. We ondersteunen deze dagindeling met 

pictogrammen. De vertrouwde gezichten van pedagogisch 

medewerkers en van de kinderen in de groep zijn een belangrijk 

houvast. Net als de eigen groepsruimte en een rustige inrichting. 

Ook eigen (groeps)rituelen dragen hieraan bij.  

Dit biedt jonge kinderen voorspelbaarheid en vertrouwen in het 

verloop van de dag. 

 

We starten de dag rustig. Ouders en kinderen worden welkom 

geheten en er is tijd voor overdracht van informatie. De kinderen 

kunnen vrij spelen in de groep of iets kiezen om aan tafel te doen. 

We nemen samen afscheid van papa of mama. 

Rond 9.30 uur gaan we aan tafel. We zeggen goedemorgen, 

zingen liedjes en er is ruimte voor een gesprekje. We eten fruit en 

drinken water. Daarna is het tijd voor een activiteit. Dit kan binnen 

of buiten zijn. We laten alle ontwikkelingsgebieden regelmatig aan 

bod komen.  

Rond 11.30 uur eten we een broodmaaltijd. We hebben gezonde 

keuzes als broodbeleg. Hierna is het tijd voor de wc/verschonen.  

Rond 13.00 gaan de oudere kinderen slapen of rusten. Voor de 

jongere kinderen is er ruimte voor baby- en dreumesactiviteiten en 

vrij spel. 

Rond 15.30 uur zijn de kinderen wakker en aangekleed. Het is tijd 

voor een gezond tussendoortje, zoals yoghurt en groente. Daarna 

is er ruimte voor een activiteit of vrij spel, binnen of buiten. De 

jongere kinderen gaan nog slapen en hebben daarvoor al een 

tussendoortje gehad.  

Bij baby’s (tot 1 jaar) volgen we zoveel mogelijk het slaap- en 

voedingsritme van thuis. 

 

Vanaf 16.30 uur kunnen de kinderen worden opgehaald. We 

nemen bij het ophalen afscheid en vertellen de ouders over de 

dag.
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4.3 Peutergroep 

 

Bij peutergroep Aquamarijn schenken we veel aandacht aan de taalontwikkeling en de sociale ontwikkelingen van de peuters. We bieden 

Voor‐ en Vroegschoolse Educatie (VVE). Hierdoor zorgen we ervoor dat peuters een zo goed mogelijke start maken op de basisschool. 

 

We zitten in een prachtige grote en lichte ruimte op de eerste verdieping. De ruimte heeft rijke activiteitenhoeken en er zijn voldoende 

materialen aanwezig voor een breed aanbod. De omheinde tuin heeft natuurlijke materialen en diverse uitdagende speelhoeken, afgestemd 

op de leeftijd van de kinderen. 

 

     

 

We starten de ochtend of middag rustig. Tussen 8.30 en 8.45 uur / 12.30 en 12.45 uur komen de peuters binnen en kunnen ze samen met 

papa of mama een kleine activiteit doen en afscheid nemen. Daarna start het dagprogramma met vrij spel in de rijke activiteitenhoeken. 

Om 9.15 uur / 13.15 uur gaan we opruimen en in de kring zitten. We zeggen goedemorgen/goedemiddag, zingen liedjes en vertellen wat we 

allemaal gaan doen. Dit ondersteunen we met Puk en pictogrammen. Er is aandacht voor het thema waar we op dat moment mee werken.  

Aansluitend gaan de kinderen in kleine groepen deelnemen aan de activiteiten van het dagprogramma. 

Soms hebben we een activiteit samen met de kleuters van de basisschool. 

Om 10.00 uur / 14.00 uur gaan we opruimen en fruit eten. We sluiten daarna de ochtend of middag af om nog naar buiten te gaan.  

Vanaf 11.15 uur / 15.15 uur worden de peuters opgehaald en is er ruimte voor overdracht naar de ouders. 
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4.4 Buitenschoolse opvang   

          

We bieden voor- en buitenschoolse opvang bij bso Aquamarijn. 

Onze bso is gezellig ingericht met verschillende hoeken. 

Daarnaast kunnen we gebruik maken van de verschillende 

faciliteiten in het kindcentrum, zoals de gymzaal en de 

speelplaats. 

Vanaf 7.30 uur zijn de kinderen welkom op de voorschoolse 

opvang. Rustig de dag beginnen voordat school begint. Er is tijd 

voor een praatje, vrij spel, een gezelschapsspelletje of een kleine 

activiteit. 

  

Vanaf 14.00 zijn kinderen welkom op de buitenschoolse opvang.  

De kinderen krijgen fruit en water. We bieden iedere dag een 

activiteit en zorgen dat verschillende ontwikkelingsgebieden aan 

bod komen. Kinderen kunnen aansluiten bij de activiteit, zelf een 

activiteit bedenken of lekker vrij spelen. We spelen op de groep, 

buiten of in de gymzaal. Aan het einde van de middag eten we 

nog een tussendoortje, zoals een cracker. 

 

In de vakantie is de opvang bij bso Michiel. Zo kunnen we een 

goed vakantieprogramma neerzetten en zijn er altijd voldoende 

speelkameraden. Tijdens de vakantie is er een uitgebreid 

programma met diverse activiteiten zowel op de bso als op andere 

locaties. We gaan dan meestal met de bus. 

We hebben drie eetmomenten. Fruit in de ochtend, een 

broodmaaltijd tussen de middag en een tussendoortje aan het 

einde van de middag. Drinken mogen de kinderen ook altijd 

tussendoor nog. 

We werken met een klein vast team bij bso Aquamarijn. De 

medewerkers zijn in de vakanties ook werkzaam bij bso Michiel 

zodat er altijd vertrouwde gezichten zijn
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•7.30 uur

•Binnenkomst Kinderdagverblijf

•Begroeten en spelen

•9.00 uur

•Kinderdagverblijf

•Activiteiten en spel (evt. met de 
groepen 1 en 2)

•11.45 uur

•Kinderdagverblijf

•Boterhammen eten en klaar maken 
om naar bed te gaan

•13.00 uur

•Kinderdagverblijf

•Wij rusten uit 

•15.00 uur

•Kinderdagverblijf

•Activiteiten en spel (evt. met kinderen 
BSO)

•17.00 uur

•Kinderdagverblijf

•Ravotten in de tuin of binnen in de 
snoezelruimte = groepsruimte totdat 
papa of mama komt.

D
ag

 v
an

  e
en

 6
-j

ar
ig

e 
   

   
   

   
   

•7.30 uur

•Voorschoolse Opvang

•Rustig aan de dag beginnen

•8.30 uur

•Lezen / Start school 

•Lezen in een boek

•9.00 uur

•Rekenen

• Ik krijg instructie op maat

•10.00 uur

•Eten en drinken / pauze

•10.30 uur

•Veilig Leren Lezen / Begrijpend Lezen

• Ik krijg instructie op maat

•11.15 uur

•Taakuur

• Ik maak zelf mijn taal- en rekenwerk 
af.

•12.00 uur

•Gezonde lunch / pauze

• Ik eet mijn eigen meegebrachte  lunch.

•13.00 uur

•Sociaal Emotionele Ontwikkeling

•We hebben het nu over het thema 
vriendschap.

•13.15 uur

•Werken in hoeken

•14.00 uur

•Wereldoriëntatie (thematisch)

•We zijn bezig met het thema 
“Kriebelbeestjes”. 

•15.00 uur

•Buitenschoolse Opvang

•Wij gaan op zoek naar insecten in onze 
tuin. In de gymzaal hebben we een les 
dierensprongen.

•16.00 uur

•We eten een gezonde snack

•18.30 uur

•Naar huis (evt. eerder)

•papa of mama mij komt ophalen.
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•7.30 uur

•Voorschoolse Opvang

•Rustig aan de dag beginnen

•8.30 uur

•Lezen / Start school 

•Stillezen

•9.00 uur

•Rekenen

• Ik krijg instructie op maat

•10.00 uur

•Eten en drinken / pauze

•10.30 uur

•Taal / Spelling

• Ik krijg instructie op maat

•11.00 uur

•Begrijpend Lezen

• Ik krijg instructie op maat

•11.30 uur

•Taakuur

•Taal- en rekenwerk afmaken.

•12.00 uur

•Gezonde lunch / pauze

• Ik eet mijn eigen meegebrachte lunch.

•13.00 uur

•Wereldoriëntatie (thematisch)

•We zijn bezig met het thema" 
verkiezingen”. 

•14.00 uur

•We werken met Team Talento: we 
leren  over muzieknoten 

•15.00 uur

•Naschoolse Activiteit; We bezoeken  
het stemlokaal.

•16.00 uur

•We eten een gezonde snack

•18.30 uur

•Naar huis of BSO

•Wij gaan stemmen over wat we 
morgen gaan doen.

•Papa of mama mij komt ophalen.
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5 Naschoolse activiteiten. 

 

5.1 Het Activiteitenplein 

 

 

Wat is het Activiteitenplein? 

Kindcentrum Aquamarijn heeft een plek waar alle kinderen uit het Waterkwartier na schooltijd met elkaar kunnen spelen en mee kunnen 

doen aan verschillende activiteiten: het Activiteitenplein. Veel verschillende partijen (o.a. Bindkracht10, Lindenberg, Sportbedrijf 

Nijmegen) werken hier samen om een goed buitenschools programma voor uw kind te organiseren. Bindkracht10 coördineert de 

samenwerking op het Activiteitenplein. 

Vanzelfsprekend is er ook veel samenwerking met de andere partners binnen het Kindcentrum zoals de leerkrachten van school of de 

medewerkers van KION. Daarnaast worden er regelmatig workshops gegeven door vakdocenten. 
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5.2 Voor de kinderen 

 

Kinderhuiskamer 

Elk blok werken we met een 

ander thema. Zo hebben de 

kinderen al een magische 

wereld leren kennen en zijn 

ze op reis gegaan naar de 

ruimte. Binnen een thema 

plannen we verschillende 

activiteiten zoals koken, 

knutselen of een speurtocht. 

 

Kunst en cultuur 

Voor de onder-, midden- en 

bovenbouw zijn er 

verschillende cursussen. De 

kinderen kunnen meedoen 

met muziek, creatieve 

technologie of dans en 

beweging. Vakdocenten (vaak 

van de Lindenberg) geven 

deze cursussen. 

 

Sport 

Er komen  veel verschillende 

sporten aan bod tijdens de 

sportles, zodat kinderen met 

al deze sporten kennis 

kunnen maken. De 

buurtsportcoach of trainers 

van sportverenigingen geven 

deze sportlessen. 

 

Sportieve evenementen 

Regelmatig vinden er 

sportieve evenementen 

plaats. Denk aan de 

verschillende toernooien, 

KikaRun of de 

Avond4daagse. Inschrijven 

voor deze evenementen is 

vaak nodig. U krijgt hier apart 

informatie over. 

 

Voor al deze activiteiten wordt voor aanvang van elk blok geworven d.m.v. een wervingsboekje dat in de klassen wordt uitgedeeld. 
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5.3 Voor de ouders 

Ouderochtend 

Deze ochtend wordt door een medewerker van het Activiteitenplein samen met een paar ouders van school georganiseerd en vindt plaats op 

donderdagochtend van 8.30 uur tot uiterlijk 11.30 uur in de Kinderhuiskamer. Tijdens deze ochtend wordt er bijvoorbeeld gekookt of zijn we 

creatief bezig. Ook wordt er een keer per maand een gezonde traktatie gemaakt voor de kinderen. Een eigen inbreng is altijd welkom. Kom 

gerust een keertje langs voor een kopje koffie of thee.  

 

5.4 Kosten 

Eigen bijdrage 

Alle kinderen die mee willen doen met één of meerdere activiteiten van het Activiteitenplein moeten een eigen bijdrage betalen. Deze bijdrage 

is voor schooljaar 2019-2020 vastgesteld op € 10,00 per kind.  

Stichting Leergeld 

In sommige gevallen is de eigen bijdrage terug te vragen via Stichting Leergeld. Deze aanvraag kunt u gelijktijdig met de aanvraag voor de 

vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage voor het schoolreisje doen bij de directeur. 

Wie kan een beroep doen op Stichting Leergeld? 

Ouders/verzorgers met een laag inkomen kunnen voor activiteiten van hun kind(eren) een vergoeding aanvragen bij Stichting Leergeld 

Nijmegen. De vergoeding is bedoeld voor onder meer ouderbijdragen voor basis- en voortgezet onderwijs, zwemmen, sporten en/of cultuur. 

Voor de vergoeding gelden onderstaande voorwaarden. 

Om voor een vergoeding van Leergeld Nijmegen in aanmerking te komen: 

. is/zijn uw schoolgaande kind(eren) in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar.  

. wonen u en uw kind(eren) in de gemeente Nijmegen. 

.  is uw inkomen tot maximaal 130% van de bijstandsnorm.  

Voor meer informatie: www.leergeldnijmegen.nl 

 

http://www.leergeldnijmegen.nl/
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5.5 (Spel)regels en voorwaarden  

 

  
Gegevensformulier 

 

Bij elk wervingsboekje zit een 

gegevensformulier. Deze dient ingevuld 

te worden door de 

ouder(s)/verzorger(s). 

Dit formulier is voor ons van belang, 

omdat we dan alle belangrijke 

gegevens van uw kind hebben. Voor de 

kinderen betekent het dat ze mee 

kunnen doen met één of meerdere 

activiteiten.  

Met uw handtekening op dit formulier 

geeft u ons toestemming om algemene 

informatie van uw kind (naam, 

telefoonnummer, bijzonderheden) te 

delen met onze samenwerkingspartners 

(school, KION, Sportbedrijf, Lindenberg, 

GGD, NIM, DSAV, kinderteam 

Aquamarijn).  

Al onze formulieren bewaren wij 

volgens de AVG-richtlijnen. Deze 

richtlijnen vindt u op 

www.bindkracht10.nl/privacy.  

 

Regels en voorwaarden 

 

* De kinderen dienen door de ouder/verzorger opgehaald te worden. Het contact met 

ouders/verzorgers is voor ons erg belangrijk, omdat wij op deze manier u op de hoogte 

kunnen houden van de vooruitgang van uw kind. Andersom worden wij ook graag op de 

hoogte gehouden van eventuele veranderingen. 
 

 

* Kinderen die zich inschrijven voor een activiteit, dienen deze ook af te maken. Het komt 

voor dat kinderen zich aanmelden en vervolgens niet komen of afhaken. U wordt hiervan 

zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Wij verwachten van zowel ouder als kind 

verantwoording hierover en hopen dat u en uw kind erbij stil staan dat een ander kind 

misschien heel graag mee had willen doen, maar dat dit halverwege de cursus niet meer 

mogelijk is. 
 

 

* Mochten er veranderingen komen in uw gegevens, stellen wij het zeer op prijs als u ons 

daarvan op de hoogte stelt. 
 

 

* Mocht er iets met uw kind gebeurd zijn (bv. een ongelukje) dan wordt u gebeld en dient u 

binnen korte tijd op het Activiteitenplein te zijn. 
 

 

* Kindcentrum Aquamarijn en Bindkracht10 zijn niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies 

van of schade aan kleding of andere waardevolle spullen. 
 

 

* Het gebruik van een mobiele telefoon is voor de kinderen niet toegestaan. In geval van 

nood kunt u uw kind bereiken door te bellen met het Activiteitenplein (024-3775168) 
 

 

* De activiteiten van het Activiteitenplein kunnen (bv door extreme weersomstandigheden 

of ziekte van medewerkers) te allen tijde worden geannuleerd. 
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5.6 Werkwijze / Pedagogische visie  

 

 

 

 

 

Visie 

Op het Activiteitenplein proberen we alle kinderen gelijke kansen 

te geven en dat iedereen kan meedoen, zowel van school als uit 

de wijk. We bieden een veilige plek in een vertrouwde omgeving. 

Hier kunnen kinderen hun eigen (spel) mogelijkheden en 

(talent)ontwikkelingen ontdekken en ontplooien. Dit gebeurt 

volgens de principes van positief opvoeden waarbij 

ouderbetrokkenheid wordt gestimuleerd. Op die manier werken we 

samen met de wijk aan cohesie en inclusie in/van de wijk.  

Op het Activiteitenplein werken we vanuit een aantal principes, 

geformuleerd vanuit het pedagogische klimaat: 

. Acceptatie en positieve benadering 

. Samenwerking stimuleren 

. Alle kinderen voelen zich welkom 

. Ruimte voor eigenheid en diversiteit 

. Respect en waardering voor elkaar 

. Ruimte voor zelfontplooiing en ontwikkeling 

. Structuur, duidelijkheid en grenzen stellen 

. Tijd, aandacht, luisteren en betrokkenheid 

. Ontspanning en plezier bieden 

. Zelfstandigheid bevorderen 

. Meningen van kinderen tellen, zij zijn 

medeverantwoordelijk 
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Doelen 

Wij werken aan talent- en spelontwikkeling, bevorderen van actieve participatie in de samenleving en ouderbetrokkenheid. Het 

Activiteitenplein draagt bij aan de cognitieve, sociaal emotionele en motorische ontwikkeling van de kinderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talentontwikkeling  

Met onze insteek hopen wij 

om de ervaringen en 

ontwikkeling van het kind te 

verbreden en hen de 

gelegenheid te geven om hun 

(verborgen) talenten te 

ontdekken en te ontplooien. 

Plezier maken staat voorop. 

 

Actieve participatie in de samenleving  

Wij vinden het belangrijk dat kinderen de normen en waarden van de maatschappij zichzelf eigen 

maken. Door kinderen te leren wat wel en wat niet mag en kennis te laten maken met ook 

ongeschreven (gedrags)regels stel je kinderen in de gelegenheid zich te ontwikkelen tot personen die 

goed functioneren in de samenleving. Ontwikkeling van sociale competenties zoals goed kunnen 

communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen willen wij middels 

ons aanbod stimuleren. Dit doen we door een veilige en pedagogisch verantwoorde leer- , speel- en 

werkomgeving te bieden. 

 

Ouderbetrokkenheid 

Het Activiteitenplein nodigt ook ouders uit om actief te 

participeren; meebeleven, meedoen, meedenken en 

meebeslissen. Ook proberen de medewerkers bij het vormen van 

het aanbod rekening te houden met de wensen en behoeftes van 

de ouders. Dit gebeurt op een laagdrempelige manier en kan 

verschillend worden ingevuld. Ouders worden actief betrokken 

door ze informatie te geven over hun kind waardoor er een 

aanspreekcultuur ontstaat en ouders zich verbonden voelen. 

Hierdoor vervult een ouder sneller een actieve rol (als vrijwilliger) 

op het AP.  Dit komt ten goede aan de ontwikkeling van het eigen 

kind, maar ook relaties tussen ouders onderling veranderen en 

worden versterkt. Tenslotte wordt zo ook gewerkt aan de 

talentontwikkeling van de ouder en/of de vrijwilliger uit de wijk. 

 

Methodiek 

De vijf basisprincipes van positief opvoeden zijn: 

1. Kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden 

2. Kinderen laten leren door positieve ondersteuning 

3. Aansprekende discipline hanteren 

4. Realistische verwachtingen hebben van het kind 

5. Als ouder goed voor jezelf zorgen 
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      Het Levensecht Leren 

Door middel van Levensecht Leren wordt het cognitieve leerproces van kinderen  

bewust ondersteund door middel van praktijk- en ervaringsgericht onderwijs.  

Dit stelt kinderen in staat om het geleerde te relateren aan hun eigen dagelijks leven  

en dat van anderen.  

De medewerkers werken samen met de kinderen aan: 

  - levensechte oriëntatie en ontmoeting 

  - ontwikkeling van competenties  

  - maatschappelijke participatie 

De kinderen leren in concrete handelingssituaties, met reflectie, eigen inbreng en  

invloed. De Activiteitenplein-coördinator kiest (samen met het Kindcentrum)  

de thema’s, waarbij kinderen kunnen leren binnen betekenisvolle en uitdagende  

levensechte situaties in hun eigen buurt.  

 

 

Thematisch werken   

Van baby’s tot kleuters werken wij op 

Kindcentrum Aquamarijn met dezelfde 

thema’s. Een aantal weken staat er een 

thema centraal dat aansluit bij de 

leefwereld van kinderen en aansluit op 

het aanvankelijk leesproces. We 

gebruiken hiervoor verschillende 

bronnen om het bovenstaande te 

realiseren. In het hele Kindcentrum 

Aquamarijn - opvang en onderwijs- staat 

altijd een thema centraal  

dat betrekking heeft op de natuur, 

wereldoriëntatie, techniek, gezondheid 

of burgerschap. 
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21ste Eeuwse vaardigheden 

Met het Levensecht Leren wordt gewerkt aan 21ste Eeuwse vaardigheden: 

. Kritisch denken 

. Creatief denken 

. Probleem oplossen 

. Computational thinking (het leren denken op een logische manier) 

. Informatievaardigheden 

. ICT-basisvaardigheden 

. Mediawijsheid 

. Communiceren 

. Samenwerken 

. Sociale en culturele vaardigheden (burgerschap) 

 

Vreedzame School 

Ook op Activiteitenplein Aquamarijn 

wordt gewerkt met de methodiek 

Vreedzame School. Wij geven geen 

lessen hierin, maar sluiten daar waar we 

kunnen aan bij elk blok. Dit doen wij 

bijvoorbeeld door dezelfde 

woordenschat te gebruiken als de 

kinderen en leerkrachten op school, 

door elkaar opstekers te geven, door 

samen met de kinderen afspraken te 

maken en de kinderen zelf zoveel 

mogelijk taken te laten uitvoeren. 

Ook benadrukken we positief gedrag en 

spreken we onze verwachtingen zo 

duidelijk mogelijk uit. 
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5.7 Jongerenwerk 

Het jongerenwerk (Bindkracht10): niet alleen in de wijk, maar ook op school!  

 

 

Meidenclub  

Iedere dinsdag is er een meidenclub in de Kinderhuiskamer van Kindcentrum Aquamarijn. Tijdens de meidenclub worden er verschillende 

activiteiten gedaan, zoals koken en knutselen. Vanaf 10 jaar ben je welkom bij de meidenclub!  

Leren leren begeleiding  

Het leren leren begeleidingsmoment is een initiatief dat ontstaan is tussen Kindcentrum Aquamarijn, het jongerenwerk van Oud West en de 

Bruggenbouwers van stichting MEE. Het vindt na schooltijd op donderdag plaats. Kinderen kunnen alleen op uitnodiging van de leerkracht 

meedoen met deze activiteit. 

Vuurwerkpreventie  

Ieder jaar geeft het jongerenwerk in samenwerking met de wijkagent voor de Kerstvakantie een voorlichting over vuurwerk. De 

jongerenwerker komt dan samen met de wijkagent de klas in om deze voorlichting te geven aan groep 7 en 8. Tijdens deze voorlichting kun 

de kinderen ook vragen stellen aan de wijkagent en worden er verschillende activiteiten gedaan die met dit thema te maken hebben.  
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5.8 Over Bindkracht10 

Welzijnsorganisatie Bindkracht10 komt voort uit Tandem Welzijn en Het Inter-lokaal. Al meer dan 50 jaar zetten wij ons in voor de mensen van 

Nijmegen. U kunt ons kennen van onder andere van materiële dienstverlening, opvoedondersteuning, Stips, opbouwwerk, jongerenwerk, 

Activiteitenpleinen en tientallen andere diensten en projecten. 

Bindkracht10 ondersteunt mensen om vanuit hun mogelijkheden verder te komen in het leven. 

Voor meer informatie over Bindkracht10 zie onze website: www.bindkracht10.nl 

 

  

http://www.bindkracht10.nl/
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6.  Ouders: onze 

belangrijkste partners  

 

Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang,  

omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven: het 

bevorderen van de sociaal-emotionele en de cognitieve 

ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we daarom als 

gelijkwaardige gesprekspartners. Voor de medewerkers zijn  

de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed  

te kunnen begeleiden.  

Onze ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten en  

ontvangen informatie over de gang van zaken op school. We 

vinden het belangrijk dat ouders adequaat op de hoogte gesteld 

worden van de ontwikkeling van hun kind en betrokken worden  

bij (extra) zorg. Ook worden ouders (en hun kinderen) voorbereid 

op het vervolgonderwijs. 

In de aankomende jaren streven we naar een intensievere 

samenwerking met ouders. Wij zullen hiervoor starten me het 

scholingstraject ouderparticipatie 3.0. 
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6.1  Meepraten en meebeslissen   

Ouders kunnen op verschillende manieren meewerken, meedenken en meebeslissen over ontwikkelingen binnen de Aquamarijn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Klassenouders 

De klassenouders 

coördineren de ondersteuning 

van de medewerker bij 

sommige activiteiten. Zij zijn 

de rechterhand van de 

leerkracht en helpen bij het 

werven van ouders bij 

excursies, festiviteiten maar 

ook bij creatieve activiteiten in 

de klas, op het speelplein of 

leerplein. 

De klassenouders komen 

meerdere keren per jaar 

samen voor een 

ouderraadvergadering (OR).  

 

   Medezeggenschapsraad (MR) 

De medezeggenschapsraad 

wordt gevormd door gekozen 

vertegenwoordigers van 

ouders en medewerkers. De 

directeur adviseert en 

informeert. De MR bespreekt 

allerlei beleidsontwikkelingen 

in de organisatie, bijvoorbeeld 

over personeelsbeleid, het 

concept van de school of 

veranderingen in de koers van 

het Kindcentrum. Verder 

denkt de MR ook steeds meer 

onderwijsinhoudelijk mee als 

‘critical friend’. De MR 

adviseert hierover en heeft in 

bepaalde situaties 

instemmingsrecht. Dit is 

vastgelegd in de WMO (Wet 

Medezeggenschap 

Onderwijs). De vergaderingen 

van de MR zijn openbaar. 

 

Gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad  

Dit is de MR van alle scholen 

van Conexus waar 

Kindcentrum Aquamarijn 

onderdeel van is.  

 

Werken Met Kwaliteit (WMK) 

WMK is een webbased 

kwaliteitsinstrument; hiermee 

kunnen wij controleren of de 

leerlingen, de ouders en het 

team tevreden zijn over de 

dingen die wij doen op school. 

Dit gebeurt aan de hand van 

digitale enquêtes. 
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7  Zorg voor alle leerlingen   

 

Het zorgbeleid van Kindcentrum Aquamarijn is erop gericht dat ieder kind passende ondersteuning krijgt, zodat het kind zich optimaal kan 

ontwikkelen. Om dat goed te kunnen doen, is het allereerst van belang dat we de ontwikkeling van de kinderen nauwkeurig volgen en meten. 

De grenzen van onze zorg staan beschreven in het SchoolOndersteningsProfiel (SOP). 
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7.1 De leerling volgen 

Om als basisschool iedere leerling passende begeleiding en optimaal onderwijs te  

geven, volgen we de ontwikkeling van de leerlingen nauwkeurig. Alleen dan kunnen  

we aansluiten bij de ontwikkelings-en ondersteuningsbehoeften van de leerling.  

Bovendien signaleren we zo vroeg mogelijk de obstakels of dat een leerling  

eventueel behoefte heeft aan uitdaging.  Zodat we, als dat nodig is, snel actie  

kunnen ondernemen. We observeren, beoordelen het werk en nemen toetsen af  

om de ontwikkeling van leerlingen te volgen. 

 

Observeren 

De manier waarop kinderen spelen, 

werken en zich gedragen zegt veel over 

hun welbevinden, hun betrokkenheid en 

hun ontwikkeling. We kijken en luisteren 

daarom goed naar de leerlingen. 

Observaties geven leerkrachten veel 

informatie over de ondersteuning die 

leerlingen nodig hebben. 

We observeren leerlingen doelgericht en 

systematisch. We gebruiken hiervoor 

vanaf 4-7 jarige leeftijd het observatie 

instrument ‘KIJK’. Aan de hand van de 

ontwikkeling van de leerling legt de 

leerkracht vast hoe de leerling zich 

ontwikkelt.  
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Toetsen 

Binnen Kindcentrum Aquamarijn worden methodegebonden  

toetsen en landelijke toetsen afgenomen om de ontwikkeling  

van kinderen nog beter in beeld te krijgen. Hiervoor worden  

de toetsen gebruikt als analyse- en diagnose-instrument.  

De toetsresultaten van de leerling worden met ‘gemiddelde  

resultaten’ op school- en op landelijk niveau vergeleken,  

maar ook met de gestelde ambities voor de leerling zelf.  

Is de leerling vooruitgegaan? En zo niet, waar ligt dat aan  

en wat kunnen we doen om de ontwikkeling te stimuleren  

en de opbrengsten te verhogen?  

De methodegebonden toetsen worden bij de afsluiting van  

een bepaald gedeelte van de leerstof afgenomen. Aan de  

hand van deze toetsen wordt bekeken in hoeverre de leerling  

de aangeboden leerstof beheerst.  

Daarnaast worden in alle groepen landelijke Cito-toetsen  

afgenomen, die niet aan een methode zijn gebonden.  

Hiermee worden op basis van landelijke maatstaven de  

vorderingen van de leerling vastgesteld: waar staat het kind  

in zijn ontwikkeling? Ook geven deze toetsen informatie over  

de wijze waarop het onderwijsleerproces verloopt. In de  

onderbouw worden de toetsen taal en rekenen afgenomen.  

In de midden-en bovenbouw nemen we de toetsen voor  

rekenen, spelling, technisch lezen, woordenschat en  

begrijpend lezen af. In groep 6, 7 en 8 maken de kinderen  

ook de toetsen studievaardigheden en daarnaast in groep 8  

de eindtoets van Route 8. Dit is een adaptieve toets die Cotan  

geregistreerd staat. Dit is een van de officiële Eindtoetsen.  

 

 

 

Het werk beoordelen 

Leerkrachten beoordelen het werk (d.m.v. registratie, 

observatie, toetsing) van de leerlingen en verbinden 

hieraan conclusies en acties. Binnen de school  

beschrijft de leerkracht in het blokplan (4x per jaar)  

welke opbrengsten wij verwachten, welk aanbod de 

leerlingen krijgen, en op welke manier zij dat krijgen 

(OGW). We werken volgens het EDI-model waarbij  

we een goede kwaliteit van onderwijs als basis zien voor 

de leerresultaten. We maken daarbij onderscheid in  

vier instructiegroepen (viersporenbeleid): 

 Instructieonafhankelijke leerlingen 

 Instructiegevoelige leerlingen 

 Instructieafhankelijke leerlingen 

 Leerlingen met een eigen leerlijn. Voor  

leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben, 

maken we een individueel handelingsplan, 

waarin wordt vastgelegd welke extra hulp de 

leerling krijgt om de doelen te behalen (zie 6.2). 

Voor de leerlingen met een 

ontwikkelingsvoorsprong maken wij ook een 

individueel handelingsplan, waarin wordt 

vastgelegd welke ondersteuning daarbij geboden 

kan worden en wat de extra doelen zijn. 
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7.2  Kinderen die extra zorg nodig hebben   

Er zijn minimaal 4 maal per jaar groepsbesprekingen tussen de intern begeleiders en de 

leerkrachten. Tijdens die besprekingen worden de resultaten van de groep besproken en de 

vervolgstappen bepaald. Daarnaast worden ook de leerlingen die meer zorg of specifieke zorg  

nodig hebben besproken. Om deze leerlingen optimaal te ondersteunen, doorlopen we de  

volgend stappen in samenwerking met de ouders. 
 

Signaleren:  

Met de volginstrumenten signaleert de leerkracht dat er sprake is van een probleem, bijvoorbeeld 

achterstand, uitval of opvallend gedrag. Het kan ook een ontwikkelingsvoorsprong betreffen.  

Deze signalen worden zoveel mogelijk in termen van welbevinden en betrokkenheid benoemd. 
 

Diagnosticeren:  

De leerkracht en de intern begeleider stellen vast wat de positieve en belemmerde factoren zijn. 

Vervolgens wordt onderzocht welke onderwijsbehoeften de leerling nodig heeft. Het kan nodig zijn 

om nader onderzoek te laten doen. Soms gebeurt dit door een externe deskundige om hier meer duidelijkheid over te krijgen. 
 

Individueel handelingsplan opstellen:  

De leerkracht stelt, indien nodig, samen met de intern begeleider een handelingsplan op, waarin concrete doelen worden geformuleerd.  

Dit plan is altijd gericht op de versterking van het welbevinden en de betrokkenheid van de leerling. 
 

Plan uitvoeren:  

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

Evaluatie:  

De intern begeleider kijkt samen met de leerkracht of de beoogde doelen zijn behaald. Afhankelijk daarvan wordt bekeken hoe er wordt 

verdergaan. 

Als blijkt dat de aanpak onvoldoende effect heeft, kan de leerling worden aangemeld bij de schoolondersteuner van het 

samenwerkingsverband Stromenland. De leerling kan dan aangemeld worden bij het Brede School Ondersteunings Team (BSOT),  

waarmee een overleg plaatsvindt om samen met de ouders, de school en externen naar een goede aanpak en begeleiding van het kind.  

Dit gebeurt altijd met toestemming van ouders. Het BSOT maakt deel uit van het bovenschools zorgplatform, waar alle basisscholen in de 

gemeente terecht kunnen voor ondersteuning, professionalisering en hulp. Het BSOT overlegt met de medewerkers en de ouders en 

adviseert hoe de leerling in zijn ontwikkeling kan worden gestimuleerd. 
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7.3  Het Ondersteuningsteam (OT) 

Het ondersteuningsteam van Kindcentrum Aquamarijn bestaat uit 

de directeur en twee intern begeleiders. Zij bespreken samen in 

een tweewekelijks overleg de zorg- en risicoleerlingen. Daarnaast 

zorgen zij voor de ondersteuning van de leerkrachten bij hun 

aanpak en begeleiding van de leerlingen in de groepen. Ook 

maken zij in overleg met het stuurteam beleid op zorg.  

Er is een nauwe samenwerking met de jeugdverpleegkundige van 

de GGD, de Schoolmaatschappelijk Werker van Sociaal Sterker, 

De school als Vindplaats en Leerplichtzaken. Samen kijken we 

hoe we voor de leerlingen een veilige, pedagogische omgeving 

kunnen zijn waarin de leerlingen tot leren kunnen komen. Zij 

buigen zich over leerlingen met een bredere problematiek, zoals 

sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen. 

Daarnaast werkt het ondersteuningsteam ook samen met het 

Kinderteam. Het Kinderteam bestaat uit een fysiotherapeut, een 

ergotherapeut en een logopediste. Door het uitwisselen van 

expertise, het vroegtijdig signaleren van motorische, logopedische 

of andere fysieke problemen die het leren in de weg kunnen staan, 

willen wij voorkomen dat leerlingen zich onvoldoende kunnen 

ontwikkelen. 
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7.4  Passend onderwijs 

 

 
 

 

Basisschool Aquamarijn staat open voor alle leerlingen, ook voor leerlingen met een beperking of extra zorgbehoeften. Voorwaarde is 

natuurlijk dat er beschikking is over de mogelijkheden en deskundigheid om het optimaal te kunnen begeleiden. Samen met de ouders wordt 

onderzocht wat het beste is voor de leerling. Soms is het nodig om (extra) deskundigheid in te schakelen en soms is het beter voor de leerling 

dat het naar een ander type onderwijs gaat. Ons Kindcentrum maakt deel uit van een regionaal samenwerkingsverband (SWV) Stromenland. 

Dit is het samenwerkingsverband Passend Onderwijs van het basisonderwijs Nijmegen e.o., waarin scholen samenwerken om ervoor te 

zorgen dat iedere zorgleerling de beste plek krijgt. De extra zorg wordt bekostigd door dit samenwerkingsverband. Het streven is dat iedere 

leerling zo dicht mogelijk bij huis passend onderwijs en passende begeleiding krijgt. In ons SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) beschrijven  

wij de mogelijkheden om leerlingen met extra onderwijsbehoeften te ondersteunen. U kunt dit ondersteuningsprofiel vinden op onze website. 
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8 Zorg voor onze kwaliteit  
 

 

 

Kindcentrum Aquamarijn streeft naar een optimale kwaliteit van de opvang, het onderwijs en de begeleiding. Daarom volgen en bewaken wij 

onze kwaliteit nauwkeurig. Het gaat daarbij steeds om de relatie tussen de gestelde doelen en ambities, de borging daarvan in het beleid, 

management en processen en de vraag hoe de resultaten zich verhouden tot de gestelde doelen.  

Wat kwaliteit is, wordt in eerste instantie bepaald door onze stakeholders: de kinderen, de ouders, het bestuur, de overheid en de omgeving, 

maar ook door de directie en medewerkers van ons Kindcentrum.  

  
Op basis van het hierboven genoemde 

kader stellen wij de volgende reeks van 

relevante kwaliteitsvragen; 

1. Doen we de goede dingen?  

2. Doen we de dingen goed?  

3. Hoe weten we dat?  

4. Vinden anderen dat ook?  

5. Wat doen we met die kennis?  

 

Als blijkt uit de antwoorden op deze vragen dat we iets moeten of willen verbeteren, doen 

we dat planmatig en doelgericht. We volgen hierbij een cyclisch proces.  Dit is een 

stappenplan voor veranderprocessen: 

Stap 1 PLAN SMART en uitdagende doelen stellen 

Stap 2  Strategie bepalen om doel te bereiken 

Stap 3 DO We voeren het plan uit 

Stap 4 CHECK We onderzoeken en meten of we het doel   hebben bereikt 

Stap 5 ACT We borgen wat goed gaat, stellen onze aanpak op zwakke punten bij en   

  gaan weer naar stap 1 (PLAN). 

Zo werken wij voortdurend aan de verbetering van onze kwaliteit en borgen we de 

verbeteringen in de organisatie. 
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9 Wat zegt de wet over het onderwijs?  

 

 

 

9.1  Leerplicht 

Kindcentrum Aquamarijn vindt het prettig dat u als ouders laat 

weten als uw kind niet kan komen of later komt op de opvang of 

basisschool. Vanaf 5 jaar geldt de leerplichtwet. De leerplichtwet 

houdt in dat ouders van kinderen vanaf 5 jaar ervoor zorgen dat 

hun kind staat ingeschreven bij een school en dat hun kind iedere 

dag naar school gaat. De controle op de naleving van de 

leerplichtwet wordt uitgevoerd door de directeur van de school en 

de leerplichtambtenaar. De regels van de leerplichtwet:  

 Als uw kind 3 jaar en 10 maanden is, mag uw kind max. 

10 dagdelen kennismaken op school 

 Als uw kind 4 jaar is, mag het op school geplaatst worden  

 Als uw kind 5 jaar is, is uw kind leerplichtig; uw kind  

mag maximaal 5 uren per week thuis blijven  

na overleg met de school 

 Als uw kind 6 jaar is, is het leerplichtig voor de hele 

schoolweek 
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9.2  Verzuim 

Ouders/verzorgers melden als hun kind ziek is of als er een andere reden is voor  

verzuim bij voorkeur telefonisch af. 

Als een kind onverwacht afwezig is, ondernemen wij direct actie om te achterhalen  

waar het kind is. Bij ongeoorloofd verzuim neemt Kindcentrum Aquamarijn contact  

op met de ouders. Als er geen verklaring is voor het verzuim op de basisschool 

brengt de school de leerplichtambtenaar daarvan op de hoogte.  

Voor de basisschool geldt verder dat de wet voorschrijft dat kinderen geen vakanties  

mogen nemen buiten de vastgestelde schoolvakanties. In uitzonderlijke gevallen kan  

de directeur, in overleg met de leerplichtambtenaar, toestemming geven voor verlof.  

Dit geldt tevens voor verlof op grond van geloof, medische of sociale redenen,  

bijvoorbeeld het bijwonen van een huwelijk of wanneer iemand is overleden. 

We letten er goed op dat de kinderen op tijd op school aanwezig zijn, zodat de  

lessen op tijd kunnen beginnen. Mochten kinderen meerdere keren te laat komen,  

dan ontvangen ouders hierover een bericht. Bij veelvuldig te laat komen, wordt de 

 leerplichtambtenaar ingeschakeld. Er volgt dan altijd een vervolggesprek, een  

proces-verbaal en/of een mogelijke boete.   

 

 

9.3  Schorsen en verwijderen  

Kindcentrum Aquamarijn kan in zeer 

uitzonderlijke gevallen een kind schorsen 

(tijdelijk van school sturen) of verwijderen 

(definitief van school/opvang sturen). Dit 

gebeurt alleen wanneer er sprake is van 

een onhoudbare situatie. bijvoorbeeld bij 

ernstig grensoverschrijdend gedrag van 

een kind/de ouders of wanneer de relatie 

tussen de school en de ouders 

onherstelbaar is verstoord. 

Een beslissing tot een schorsing wordt 

genomen door de directeur van de 

school of de manager van Kion of 

Bindkracht 10. Een beslissing tot 

verwijdering wordt genomen door het 

bestuur. Het besluit om een kind te 

verwijderen wordt schriftelijk aan de 

ouders meegedeeld, nadat het bestuur 

heeft gesproken met de ouders, het kind 

en de directeur. 
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9.4  Kosten  

 

De tarieven voor de opvang vindt u op de website. Het onderwijs is gratis; het wordt betaald door de overheid. Wel vragen wij 

ouders/verzorgers om een vrijwillige bijdrage te betalen voor extra activiteiten. Welke activiteiten hieronder vallen, bepalen de ouders in 

overleg met de school. De ouderraad van de basisschool beheert uw bijdrage, regelt het innen ervan en maakt een begroting, waaraan het 

komende jaar het geld aan zal worden besteed. Jaarlijks wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld.  

Dit bedrag is dit schooljaar €22,50. Er is de mogelijkheid voor tegemoetkoming in deze kosten d.m.v. Stichting Leergeld voor ouders die hier 

voor in aanmerking komen.  
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9.5 Uitwisselen persoonsgegevens school en KION 

Mag de school persoonsgegevens van leerlingen uitwisselen met Kion? 

Ouders hebben een overeenkomst met de school gesloten m.b.t. zorg, onderwijs en opvang. Wanneer ouders gebruik maken van de opvang 

sluiten ze ook een overeenkomst met KION. Voor beiden partijen geldt dat het nodig is om persoonsgegevens uit te wisselen om deze 

overeenkomst uit te voeren. Hier is dan geen aparte toestemming voor nodig. 

Welke gegevens mogen uitgewisseld worden? 

Alleen de gegevens die nodig zijn om de overeenkomst uit te voeren mogen uitgewisseld worden. In de meeste gevallen zal dit gaan om de 

naam van de leerling, de groep waarin deze zit en de locatie waar de medewerker van de opvang deze leerling kan ophalen. Alleen de 

gegevens van leerlingen die gebruik maken van de opvang mogen uitgewisseld worden, dus geen volledige klassenlijsten. 

Hoe mogen deze gegevens uitgewisseld worden? 

Op dit moment is er geen geschikte digitale methode voor handen om deze gegevens uit te wisselen met KION. Beiden partijen werken hier 

hard aan, maar dit zal bij de start van het nieuwe schooljaar nog niet gerealiseerd zijn. 

In overleg met KION is de volgende afspraak gemaakt: 

De medewerkers van KION zullen in de eerste week van het nieuwe schooljaar een lijst met de leerlingen die gebruik gaan maken van de 

opvang op papier aanleveren bij de school. Aan de school de vraag om van deze leerlingen lijsten aan te leveren waarop staat in welke groep 

zij zitten en dus waar de medewerkers van KION deze leerlingen op kunnen halen (dit hoeft alleen voor de leerlingen waar dit van toepassing 

is). Ook deze lijsten worden op papier aangeleverd bij de medewerker van KION. 

Informatieplicht 

Beiden partijen hebben in deze wel een plicht om ouders te informeren dat gegevens uitgewisseld worden. Voor de scholen van Conexus 

wordt deze informatie gegeven via het privacyreglement en de privacyverklaring en de tekst in de schoolgids, waarin de school aangeeft met 

welke partijen er persoonsgegevens gedeeld worden. 
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10  Veiligheidsbeleid  

 

10.1 Pedagogisch handelen  

 

Voordat een kind goed tot ontwikkeling en leren kan komen, moet het zich prettig voelen.  

Op Kindcentrum Aquamarijn vinden we het dan ook zeer belangrijk dat er een veilig en gestructureerd klimaat heerst. Hierdoor ontstaat een 

positieve groeps- en werksfeer waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen.  

 

 

We hebben ons pedagogisch handelen beschreven in de volgende kwaliteitscriteria:  

 

De medewerkers:  

 stemmen de pedagogische aanpak af op verschillen tussen de kinderen 

 zijn zelf rolmodel voor een respectvolle omgang met elkaar en de omgeving 

 ondersteunen het zelfvertrouwen en hebben een positieve, motiverende houding met hoge verwachtingen 

 maken persoonlijk contact met en zijn betrokken bij de kinderen 

 geven kinderen leiding en laten ook verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen inbreng van de kinderen 

 scheppen een goed klimaat voor samenwerking met en tussen de kinderen  

 gaan adequaat om met ongewenst gedrag 

 gaan adequaat om met gewenst gedrag 

 richten een omgeving in die uitdagend en rijk is 
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Kindcentrum Aquamarijn werkt met de methode De Vreedzame 

School. Met De Vreedzame School realiseert Kindcentrum 

Aquamarijn een pedagogisch klimaat waarin medewerkers en 

kinderen zich prettig voelen, goed kunnen werken en waarmee de 

school een bijdrage levert aan de vorming van ‘democratisch 

burgerschap’.  

De kern van De Vreedzame School bestaat uit een wekelijkse les 

voor alle groepen in conflictoplossing en de sociale competenties 

die daar voor nodig zijn. Hoewel er een lesprogramma is met een 

wekelijkse les voor alle groepen, is De Vreedzame School veel 

meer dan een lesmethode. Het is een filosofie, een aanpak, 

waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat. Het tegengaan 

van pestgedrag, het bespreekbaar maken hiervan en het 

ontwikkelen van de eigen kracht (assertiviteit) bij de kinderen om 

pesten te voorkomen vormt hier een uitkomst van. Bij de 

Vreedzame School horen ook een aantal basisregels waar 

iedereen zich aan houdt. Deze regels hangen op verschillende 

plaatsen in het Kindcentrum.  

Elke maand staat één van deze regels centraal. Dit wordt vooraf 

aangekondigd naar ouders en de kinderen, zodat zij hiervan op de 

hoogte zijn. Op deze manier zorgen we ervoor dat iedereen de 

regels kent en zich er aan houdt.  

Onze basisregels zijn:   

 Wij lopen rustig in de school en op de trap lopen we rechts 

 Iedereen is anders en dat is goed 

 Samen zorgen wij ervoor dat iedereen zich prettig voelt 

 Wij leren, spelen en delen samen 

 Wij zorgen goed voor onze spullen en die van een ander 

 Wij lossen conflicten samen op en luisteren naar elkaar 

 Wij houden de school, de gangen en het schoolplein netjes 

en schoon
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10.2 Fysieke en sociale veiligheid 

 

Veiligheid zien wij op Kindcentrum Aquamarijn als een taak van 

alle betrokkenen. Onder veiligheid verstaan wij zowel de sociale 

als fysieke veiligheid. Voor de fysieke veiligheid zijn voldoende 

gecertificeerde BHV-ers aanwezig. Het gebouw waarin 

Kindcentrum Aquamarijn is gehuisvest is veilig en beschikt over 

een actueel ontruimingsplan. Minimaal twee keer per jaar wordt er 

een ontruimingsoefening gehouden, zodat de medewerkers en de 

kinderen weten wat er van hen verwacht wordt tijdens een 

ontruiming van het gebouw. 

 

Kindcentrum Aquamarijn heeft twee contactpersonen. Mocht u 

een klacht hebben of ergens tegenaan lopen en dit niet met de 

betrokken medewerker willen bespreken, dan kunt u zich wenden 

tot deze contactpersonen.  

 

Externe vertrouwenspersoon voor Conexus 

 

Indien u gebruik wil maken van de vertrouwenspersoon kunt u zich 

wenden tot onze externe vertrouwenspersoon Pieter-Jan 

Landsheer, werkzaam bij NIM maatschappelijk werk. 

De vertrouwenspersoon is er niet alleen voor het melden van 

ongewenste omgangsvormen (zoals pesten, ongewenste 

intimiteiten, discriminatie etc.) maar ook voor het melden van 

integriteitsschendingen (zoals diefstal, het melden van 

misstanden, machtsmisbruik etc.). 

 

De vertrouwenspersoon staat u bij, terwijl u zelf de regie houdt 

over eventuele vervolgstappen. U vindt bij de vertrouwenspersoon  

 

 

een luisterend oor. Soms is dat al voldoende. Indien u een klacht 

wilt indienen, staat de vertrouwenspersoon naast u gedurende het 

gehele proces. Omdat de vertrouwenspersoon niet rechtstreeks 

verbonden is aan Conexus of aan de school is de 

vertrouwenspersoon onpartijdig. 

De externe vertrouwenspersoon is er voor zowel ouders als 

leerkrachten. Ook als u alleen maar wilt sparren. 

  

Pieter-Jan Landsheer-Kock, Sterker sociaal werk. 

Sterker: 088-0011333 

Mobiel: 06-34000283 

e-mail: p.landsheer@sterker.nl 

werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag 

 

10.3 Monitoring veiligheid 

 

Het werken aan het gevoel van veiligheid in Kindcentrum 

Aquamarijn is gedelegeerd aan de leiding van de opvang en de 

basisschool. Goede onderlinge communicatie is daarbij essentieel. 

Zij blijven op de hoogte van wat er leeft onder de medewerkers, 

leerlingen en ouders door tevredenheidonderzoeken van Werken 

Met Kwaliteit (WMK) en de incidentenregistratie en klachten.  

 

 

mailto:p.landsheer@sterker.nl
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11  Klachten, schade, gedragscode 

11.1  Klachtenprocedure  

Het kan voor komen dat ouders het ergens niet mee eens zijn of klachten hebben over de gang van zaken. In dat geval geldt de volgende 

procedure: 

 Voor Kindercentrum Aquamarijn is eerste aanspreekpunt de medewerker en niet de leidinggevende. U maakt uw klacht kenbaar aan 

de persoon waarover u een klacht heeft. U bespreekt de klacht met elkaar en probeert samen een oplossing te vinden. De meeste 

klachten worden op deze manier, in goed overleg, afgehandeld 

 Lukt dit niet, dan wendt u zich tot de manager of de directeur 

 Leidt de tussenkomst van de manager of directeur ook niet tot een oplossing, dan kunt u contact opnemen met het bestuur 

 Leidt dit niet tot een bevredigend resultaat, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon het bestuur 

 Als dit ook niet tot een oplossing leidt, kunt u zich wenden tot de externe klachtencommissie  

 

Voor de manier waarop we omgaan met klachten, zijn onze kernwaarden samen, afstemmen, vloeiend veiligheid, leren richtinggevend. 

Emoties kunnen een rol spelen, zeker als het een kind betreft. Daarom hechten wij eraan om dergelijke gesprekken niet te voeren in 

aanwezigheid van het kind. Streven is dat dergelijke discussies worden gevoerd tussen volwassenen die zich volwassen gedragen. 

Klachtencommissie: (Conexus) 

Iedere school moet beschikken over een klachtenregeling. In die regeling kunt u lezen welke afspraken er op uw school zijn gemaakt over de 

behandeling van klachten. De meeste scholen hebben hiervoor hetzelfde model gebruikt, de zogenaamde Modelklachtenregeling primair en 

voortgezet onderwijs, die is opgesteld door alle betrokken onderwijsorganisaties. 

Eerste stappen bij een klacht 

Volgens de klachtenregeling op uw school zult u meestal met uw klacht eerst terechtkomen bij: 

1. de contactpersoon van de school, of 

2. de vertrouwenspersoon van het bestuur. 
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Hieraan vooraf gaat dat u uw klacht zelf eerst probeert te bespreken met degene tegen wie deze gericht is of met de schoolleiding. U zet uw 

klacht pas door als dit soort gesprekken niet tot een bevredigend resultaat hebben geleid. In overleg met de vertrouwenspersoon kunt u 

besluiten met uw klacht hogerop te gaan. U kunt ook zelfstandig tot dit besluit komen, zonder de vertrouwenspersoon in te schakelen. 

Klacht indienen bij bestuur of klachtencommissie 

De meeste klachtenregelingen kennen de bepaling dat een klager zijn klacht kan indienen bij het bestuur of rechtstreeks bij de Landelijke 

Klachtencommissie (LKC). Als u kiest voor het indienen van uw klacht bij het bestuur, bent u meteen aan het adres van degene die uiteindelijk 

ook over uw klacht beslist. 

Als u kiest voor het indienen van uw klacht bij de klachtencommissie, zal de klachtencommissie een oordeel geven over de gegrondheid van 

uw klacht en mogelijk adviseren over te treffen maatregelen. Dit oordeel en de aanbevelingen gaan naar het schoolbestuur. Dat beslist 

vervolgens of het oordeel van de klachtencommissie deelt en de maatregelen overneemt. 

Hoewel de weg langs de klachtencommissie langer is, heeft de wet toch deze mogelijkheid voor klagers in het leven geroepen. Dit om meer 

garanties te bieden dat er een onafhankelijk oordeel over de klacht komt. Veel besturen sturen klachten die bij hen worden ingediend ter 

advisering door aan de LKC. Als de indiener van de klacht daarmee instemt, neemt de LKC deze klachten in behandeling. 

 

11.2  Gedragscode integriteit  

Zowel Kindcentrum Aquamarijn als de Stichting Conexus en stichting KION heeft een gedragscode ‘integriteit’ opgesteld. Deze geldt voor alle 

scholen die vallen onder het bestuur van de stichting. Aandacht besteden aan integriteit past in een cultuur van bewustzijn, eigen 

verantwoordelijkheid en transparantie. De gedragscode geldt voor iedereen die betrokken is bij de stichting, zoals directie, medewerkers, raad 

van toezicht G(MR), maar ook bedrijven en instanties die werkzaamheden verrichten voor de stichting. 
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11.3  Ongevallen en schade  

 

Kindcentrum Aquamarijn heeft voor alle kinderen en medewerkers een verzekering afgesloten die vergoeding geeft bij ongevallen. Deze 

verzekering geldt alleen voor de tijd dat zij aanwezig zijn op Kindcentrum Aquamarijn en dat de kosten hoger uitvallen dan het bedrag van  

€1000,-. Onderweg van en naar het Kindcentrum (maximaal een half uur) is de verzekering ook van toepassing en tijdens activiteiten, evenals 

tijdens uitstapjes en sportdagen. De verzekering geldt bovendien ook voor ouders (of anderen) die op Kindcentrum Aquamarijn meehelpen.  

Op Kindcentrum Aquamarijn proberen we alles zo veilig mogelijk te organiseren. Ook proberen we altijd omstandigheden te creëren waarbij 

kinderen vrij kunnen zijn om zich te ontwikkelen. Daarom is het raadzaam uw kind geen dure dingen mee te geven (smartphones, sieraden, 

horloges, etc.). Deze zaken worden gemakkelijk vergeten bij bijvoorbeeld een gymles of er wordt in het spel door een kind niet meer aan 

gedacht. In de boven- en middenbouwgroepen komt het vaker voor dat kinderen een mobiele telefoon meenemen. Telefoons van leerlingen 

moeten voor het ingaan van de school uit worden gezet. De leerlingen houden hun telefoons zelf bij hen. Bij verlies, schade of diefstal zijn de 

ouders aansprakelijk. We raden het af om kinderen in dure, kwetsbare kleding naar Kindcentrum Aquamarijn te laten gaan. 

Op Kindcentrum Aquamarijn spelen we buiten op onze pleinen waar ook gespeeld wordt in het zand en tussen het groen. Daarnaast 

gebruiken we bij de creatieve vakken wasco, verf en andere creatieve materialen. Hoewel we ons best doen de kleding van kinderen te 

beschermen, kan het weleens mis gaan.  



61 
 

 

12  Uw kind aanmelden  

12.1  Informatieochtenden  

Voordat u uw kind aanmeldt, wilt u waarschijnlijk eerst meer informatie over ons Kindcentrum. Op Kindcentrum Aquamarijn bieden wij u 

informatieochtenden en open dagen aan. Ook uw kind(eren) is/zijn hierbij van harte welkom. U ziet dan ons Kindcentrum in bedrijf. U krijgt 

informatie over onze werkwijze en hoort u wat u kunt verwachten. Ook vertellen wij wat Kindcentrum Aquamarijn van de ouders verwacht. U 

kunt vragen stellen en u krijgt een rondleiding door ons Kindcentrum. 
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 12.2  Plaatsingsbeleid  

Besluit u om uw kind bij Kindcentrum Aquamarijn aan te melden, dan is het van belang eerst een melding te hebben gedaan bij 

schoolwijzer (www.schoolwijzer.nl). Dan wordt uw kind in volgorde van binnenkomst op de wachtlijst (opvang) geplaatst. Voor plaatsing in 

de opvang geldt de wet kinderopvang. Daarin staat dat het kind bij plaatsing in de dagopvang minimaal 8 weken oud moet zijn en bij 

plaatsing in het peuterarrangement 2,5 jaar. 

Voor plaatsing in het onderwijs geldt de wet op het primair onderwijs. Daarin staat dat het kind op de eerste dag na de 4e verjaardag kan 

worden geplaatst. Omdat kinderen tijd nodig hebben om te wennen, is het mogelijk om uw kind op basisschool de Aquamarijn voor de 4e 

verjaardag enkele dagen mee te laten draaien. Tussen 1 juni en de zomervakantie organiseren wij geen wendagen. Hun 

gewenningsproces zou dan immers worden onderbroken door de zomervakantie. Daarom kiezen wij ervoor deze kinderen na de 

              zomervakantie op school te laten instromen.  

        Tot die tijd blijft het kind in de opvang.   

        We zorgen ervoor dat opvang en onderwijs goed op elkaar aansluiten  

        door gezamenlijke evaluatie en intake bij de overgang van opvang naar  

        onderwijs. 

Voor leerlingen die van een andere school komen, volgen we een andere 

procedure. De ouders worden uitgenodigd voor een informatieochtend. 

Besluit u daarna om uw kind aan te melden, dan maakt u een afspraak met 

de intern begeleider. In dit gesprek worden de onderwijsbehoeften van uw 

kind besproken. De intern begeleider neemt daarna contact op met de 

vorige school om te horen of en welke onderwijsbehoefte het kind nodig 

heeft. Lijkt het kind goed te passen op Kindcentrum Aquamarijn, dan draait 

het kind een dag mee om kennis te maken met ons Kindcentrum. In overleg 

zoeken de ouders en directeur een geschikt moment waarop het kind op 

Kindcentrum Aquamarijn kan beginnen. 

    

   

        

 

 

12.3  Intakegesprek  

Zodra er in de opvang of op school plaats is voor uw 

kind, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. 

Hierin bespreken we de dagindeling, de behoeften van 

het kind en de wederzijdse verwachtingen. We maken 

afspraken over de wenmomenten. De medewerkers 

besteden extra tijd en aandacht aan het nieuwe kind en 

aan de ouders. En natuurlijk zijn ouders welkom om een 

kijkje te komen nemen.  

Op de basisschool gaan de kinderen meteen de 

volledige week naar school vanaf de eerste echte 

schooldag. Wanneer de verzorgers het anders wensen 

(of op advies van de medewerker), kan hiervan in 

overleg worden afgeweken. 

 

http://www.schoolwijzer.nl/
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Aanmeldingsformulier  

Wilt u uw kind aanmelden bij het Kindcentrum Aquamarijn? 

Vul het interesse- en informatieformulier in op de website van Kindercentrum Aquamarijn. 

 

Contactgegevens 

 
Kindcentrum Aquamarijn 

Biezendwarsstraat 33 

6541 ZE Nijmegen 

Telefoon: 024-791361 

www.kindcentrumaquamarijn-

bs.nl 

 

Stichting Conexus  

Panovenlaan 1  

6525 DZ Nijmegen 

Telefoon: 024-3733960 

www.conexus.nu 

 

 

KION nulvier kinderopvang 

Postbus 66 

6500 AB Nijmegen 

Telefoon: 024- 3822655 

www.kion.nl  

 

Stichting Bindkracht10 

Postbus 1547 

6501 BM Nijmegen 

Telefoon: 024-3650111 

www.bindkracht10.nl 

 

Medezeggenschapsraad  

Voorzitter: Mathijs Ham 

Ouderraad 

Voorzitter: Mary Jager 

Landelijke klachtencommissie 

Telefoon: 030 - 280 9590 

info@onderwijsgeschillen.nl 

https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc  

 

 

 

mailto:info@onderwijsgeschillen.nl

