LEERLINGENRAAD

DIVERSE COMMISSIES

In het KC nemen twee kinderen als vertegenwoordiger
van zijn/haar groep uit de groepen 6 t/m 8 deel aan de
leerlingenraad. De leerlingen worden door hun
klasgenoten gekozen. Doel van de leerlingenraad is om
zaken die bij leerlingen spelen te bespreken en te
verbeteren. Op deze wijze praten leerlingen mee over
een groot aantal onderwerpen. De vertegenwoordigers
in de leerlingenraad bespreken de onderwerpen die in
de leerlingenraad aan de orde komen met hun
achterban, de leerlingen uit hun eigen groep. Samen
met de directeur is er om de zes weken een
leerlingenraad. We willen de leerlingenraad uitbreiden
met twee kinderen die ook naar de BSO gaan. Zij
bespreken met de andere BSO kinderen wat nodig is,
wat we kunnen verbeteren.

Schoolcommissie
Voorzitter
Secretaresse
Leden

BIJ WIE KAN IK TERECHT?

Medezeggenschapsraad
De MR bestaat uit ouders en personeelsleden van de school.
Namens de ouders
Hilde Jelsma, Hennie Hoogstins, Nynke van der Wal
Namens het team (school)
Hans Visser, Harry Wijnsma, Jaap Tilkema

-Het KC heeft een aanspreekpunt als het gaat om pesten
en voor coördinatie van het beleid tegen pesten. Op
school is juf Renske de vertrouwenspersoon voor de
leerlingen. Alle leerlingen kunnen bij haar terecht
wanneer zij een probleem hebben en iemand nodig
hebben die luistert en eventueel hulp biedt. Een
probleem wat ze zelf niet kunnen oplossen en aan
niemand anders kwijt kunnen, willen of durven. De
vertrouwenspersoon werkt vanuit vertrouwen.
Daarnaast is juf Renske de aandachtsfunctionaris van de
school, vanuit deze rol houdt zij toezicht op de uitvoering
van de meldcode.
-Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze
staat gepubliceerd op onze website. Verschillende
situaties kunnen om verschillende oplossingen vragen.
Daarom bestaan er meerdere procedures, die soms ook
naast elkaar gevolgd kunnen worden. Juf Renske is de
contactpersoon, zij kan u de weg wijzen wat de
vervolgstappen zijn met betrekking tot een klacht.

Marja Riemersma
Margriet Ybema
Harmke de Vries
Willemke Bakker
Jeltje de Boer
Hielkje de Vries
Wytske de Haan

Kindcentrum De Diamant
Buorren 34f
9216 WE OUDEGA
0512-371473
info@kindcentrum-dediamant.nl
www.kindcentrum-dediamant.nl

Centrale oudercommissie opvang
Voorzitter
Sybold de Boer
Secretaris
Marleen Wilschut
Leden
Cecielle Keizer
Johanna Welling – de Boer
Identiteitscommissie:
IJda Arendz, Wytske de Haan, Wietske Veenstra, Jantsje Draaistra,
Rinnie Sjoukema, Hinke van der Bij

Verkeerscommissie
Wytske de Haan en Daniëlle Manshande

HET TEAM
Groep 1a/2a:
Groep 1b/2b:
Groep 3/4:
Groep 5/6a:
Groep 6b/7:
Groep 8:

Hinke en Lonneke
Annelies en Lonneke
Rinnie en Eline
Harry en Hans
Jaap, Hans en Wouter (Lio)
Stefan, Leon en Sjouke

-Onze school is voor de externe vertrouwenspersoon
aangesloten bij GGD Fryslân, Marianne Kokshoorn-van
Enck Zij is te bereiken via telefoonnummer 088 22 99 855
of via e-mail m.kokshoorn@ggdfryslan.nl.

Onderwijsassistenten:
Werkdrukverlaging:
HVO docente:
GVO docent:

Jolanda en Froukje
Hans
Ingrid
Yde

-Indien er klachten zijn bij de opvang kunnen ouders
contact opnemen met onderstaande klachtencommissie
waarbij VANDAAG kinderopvang is aangesloten:
Telefoon: 0900-1877 (€0,20 per gesprek)
maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur
E-mail: info@klachtenloket-kinderopvang.nl

Bij de opvang werken de volgende pedagogische medewerkers, zij
zijn werkzaam op alle groepen:
Esmee, Melissa, Noa, Karin, Regina, Ilona, Tjitske
IB:
Interne coach/
ondersteuning:
Conciërge:
Secretaresse:
Locatieleider opvang:
Directeur:
Managementteam:

Renske
Tanja
Johan
Loes
Regina
Margriet
Renske, Natasja, Annelies, Jaap,
Margriet

Geachte ouders/ verzorgers,

KINDCENTRUM DE DIAMANT OUDEGA

Voor u ligt de informatiegids van Kindcentrum De
Diamant te Oudega voor het cursusjaar 2022-2023.
In deze gids vindt u allerlei informatie die van
belang is voor dit schooljaar.

In ons kindcentrum werken basisonderwijs en kinderopvang inhoudelijk
en organisatorisch samen. Wij werken dagelijks aan de ontwikkeling van
kinderen van 0-13 jaar. Het kind staat centraal en wordt uitgedaagd zijn
of haar talenten te ontwikkelen. Dit moet leiden tot een zodanige
afstemming dat dit rechtstreeks ten goede komt aan deze kinderen.
Door een intensieve samenwerking tussen de professionals van de
verschillende organisaties ontstaat er een KC waar onderwijs, opvang
en ontspanning in één doorgaande lijn goed vastgelegd is. Alle
betrokken partijen, ieder vanuit eigen kracht en expertise, leveren hier
een actieve bijdrage aan. Opvang, onderwijs, opvoeding, ontwikkeling
en ontspanning gaan binnen de samenwerking hand in hand, met het
kind als stralend middelpunt.

In het kort zijn diverse onderdelen beschreven.
Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar
de website van de school: www.kindcentrumdediamant.nl. Op deze site vindt u ook de
kindcentrumgids met daarin uitgebreide informatie
over het kindcentrum.Op de website vindt u naast
foto's van de groepen en de tweewekelijkse
nieuwsbrieven, ook informatie over diverse zaken
van De Diamant.
Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van
actuele zaken binnen het kindcentrum.
Verder reiken we ieder jaar een kalender uit met
daarop de tot dan toe bekende activiteiten. In de
loop van het jaar kunnen hier aanvullingen op
komen die u vervolgens kunt toevoegen.
Via Parro (onderwijs) en Bitcare (opvang) kunnen
wij snel met u communiceren.
Ik wens u namens alle medewerkers van
Kindcentrum De Diamant een heel goed
schooljaar.
Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Margriet Reatsch, directeur

OPENINGSTIJDEN
De school werkt met een continurooster dagelijks
van 8:30 – 14:00 uur.
De opvang is dagelijks geopend van 6:30-18:30 uur.
De dagen dat de opvang en/of onderwijs gesloten
is, zijn te vinden op de kalender.

De naam van ons kindcentrum
Waarom "De Diamant"? Een diamant ontstaat onder hoge druk en
warmte in de aarde. De steen is zwart en dof voordat hij geslepen is.
Niemand ziet dat er onder het slijpsel een schitterende edelsteen zit.
Eenmaal ontwikkeld is het een transparante steen die schittert,
sprankelt en straalt. De facetten weerspiegelen het licht in alle kleuren
van de regenboog. Zo is het met kinderen ook. Kinderen kunnen bij ons
op het KC komen als ze nul jaar zijn. Ze staan aan het begin van hun
ontwikkeling om te worden tot prachtige mensen. Zoals een diamant
zijn schittering vindt door slijpen, kan iedereen door ontwikkeling zijn
facetten hervinden. Een ontwikkelde en geslepen diamant is het waard
om gedragen te worden, te laten zien en trots op te zijn.

IDENTITEIT
Identiteit is dat wat de organisatie tot déze specifieke organisatie maakt.
Als samenwerkingsschool binnen het KC willen wij een school zijn waar
alle kinderen uit het dorp welkom zijn en waar we een passend aanbod
doen op het gebied van levensbeschouwing. Onder passend aanbod
verstaan we dat alle kinderen meedoen aan de LEVO-lessen en dat
ouders twee keer per jaar de keuze kunnen maken tussen openbaar en
algemeen christelijke lessen. Het LEVO- onderwijs wordt gedeeltelijk
verzorgd door de leerkrachten en gedeeltelijk door vakleerkrachten

DE OUDERS
Zowel voor ouders, kinderen en leerkrachten is het
belangrijk dat ouders zoveel mogelijk betrokken zijn bij
het gebeuren op het kindcentrum. Als ouder krijgt u zo
meer inzicht in wat uw kind zoal op school en opvang
beleeft en leert. Ook is uit onderzoek gebleken dat een
goede samenwerking tussen school en thuis leidt tot
betere resultaten bij kinderen.
Informatie aan de ouders
Wij geven u als ouders informatie over de
ontwikkelingen van uw kind, maar ook
kindcentrumbreed. Dit doen wij middels
onderstaande:
- Informatie-/ouderavonden
- KOP-gesprekken
- Koffieochtenden GGD
- Rapporten
- Ouderkanjerlessen
- Tweewekelijks een nieuwsbrief met daarin het 'wel
en wee' en belangrijke data.
- 2x per jaar (oktober en april) facultatief spreekuur.
- Groep 8: de ouders krijgen een uitnodiging voor een
gesprek op school in januari/februari om het advies
voor het voortgezet onderwijs te bespreken
Binnen de opvang vindt er dagelijks een persoonlijke
overdracht plaats. Eén keer per jaar zijn er vanuit de
opvang optionele kindgesprekken. Deze worden in de
KC-kalender aangekondigd.
Mocht u tussendoor behoefte hebben aan een gesprek
met één van de medewerkers dan kan dat. U wordt
uitgenodigd dit kenbaar te maken. Verder stellen wij
het zeer op prijs wanneer u ergens mee zit of vragen
heeft, dit ons te laten weten.
Informatieplicht gescheiden ouders
Tenzij anders vastgesteld door de rechtbank en
aantoonbaar, hebben scholen informatieplicht naar
beide ouders. Wij voldoen op de volgende manier aan
de informatieplicht: de ouders waarbij het kind niet
woont, ontvangt desgevraagd de nieuwsbrieven, krijgt
de uitnodigingen voor ouderavond en KOPgesprekken. Indien gewenst kan de ouder ook een
aparte afspraak maken.
Communicatie apps
De communicatie app Parro is binnen de school het
officiële kanaal voor korte en snelle berichten.
De app wordt gebruikt voor:
* Nieuwtjes vanuit de groep (eventueel aangevuld met
foto’s)
* Oproepen naar u als ouders voor hulp bij activiteiten
van de groep
* Vraag naar materialen/het meenemen van spullen
* Het sturen van een herinnering voor iets
* Plannen van gesprekken

De Bitcare Ouder App versterkt en ondersteunt de communicatie
tussen ouder(s) en opvang. Met deze app optimaliseren we het
oudercontact bij de opvang. Ouders missen hierdoor geen
moment, ouders kunnen via de app hun kind ziek melden of een
ruildag aanvragen, maar ook overdag foto’s en berichten
bekijken/lezen. Zo maken wij samen een actueel, digitaal
dagboekje voor elk kind.

VERLOFREGELING
Verlof buiten de officiële schoolvakanties om is slechts toegestaan
wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders
of verzorgers. Een dergelijk verlof mag slechts eenmaal per
schooljaar worden verleend voor maximaal 10 schooldagen en
mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het
schooljaar. Het verlenen van extra verlof is een taak van de
schoolleiding, bestuur en leerplichtambtenaar. Het hiervoor
bedoelde formulier kunt u via ‘downloads’ op onze website
downloaden, afhalen bij de directeur of administratie. Hier dient u
het formulier ook weer in te leveren. Zodra de beslissing, op grond
van wet- en regelgeving, genomen is, krijgt u een getekend
exemplaar retour.
Voor de uitgebreide wet- en regelgeving verwijzen wij u naar de
schoolgids.

SAM& VOOR ALLE
KINDEREN
Mocht uw kind(eren) om welke reden dan ook,
door de financiële thuissituatie niet kunnen
meedoen aan activiteiten, dan zijn er vanuit de
gemeente Smallingerland oplossingen voor dit
probleem. Sam& geeft vergoedingen voor sport
(zwemles), muziek, schoolreis, een verjaardag of
een dagje uit. Op www.samenvoorallekinderen.nl
staan alle vergoedingen op een rij en kunt u of een
tussenpersoon een vergoeding aanvragen.

ZWEMTIJDEN
Groep 3 en 4 heeft 1 keer per 2 weken zwemmen
op dinsdag van 10.45 tot 11.45 uur.
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een
overzicht van zwemdagen. Het zwemprotocol en
verdere informatie wordt ook met u gedeeld.

GYMTIJDEN

Mobiele telefoons
De mobilisering van de samenleving gaat door. Inmiddels maken we
mee dat leerlingen in de bovenbouw met mobiele telefoons op school
komen. Dit vinden wij niet gewenst. We hebben besloten het gebruik
en het in bezit hebben van mobiele telefoons niet toe te staan op het
kindcentrum. Mocht er vanuit u als ouder een noodzaak zijn om uw
kind een mobieltje mee te geven, wilt u ons dat van tevoren melden?
Gezond beleid
Binnen de opvang houdt men zich aan het voedingsbeleid van
VANDAAG.
Kindcentrumbreed zijn inmiddels de volgende afspraken gemaakt:
- Gezonde traktaties mogen op school worden gegeten. Traktaties die
niet gezond zijn gaan mee naar huis.
- In de eerste pauze schenkt school water voor de leerlingen, hiervoor
nemen de leerlingen hun ontvangen waterfles mee. Voor de tweede
pauze mogen de kinderen zelf drinken meenemen.
-In de eerste pauze eten de leerlingen fruit. We rekenen erop dat u
hieraan wilt meewerken.
-We doen jaarlijks als geheel Kindcentrum mee aan het EUschoolfruitprogramma.
Het traject rondom een Gezonde school (kindcentrum) wordt dit
schooljaar opgepakt. Hiermee willen we het belang van gezond eten en
gezonde keuzes stimuleren. Er zullen ook regelmatig activiteiten
gepland worden die hiermee te maken hebben.

Maandag 12.30-13.15 uur groep 7/8A
Maandag 13:15 – 14:00 uur groep 7/8B

KOSTEN
De ouderbijdrage is afhankelijk van de huidige wet- en
regelgeving. Basisonderwijs is in Nederland kosteloos voor ouders.
Aan een aantal activiteiten gedurende het schooljaar zijn kosten
verbonden. Een deel van de kosten wordt door de school zelf
gefinancierd. Omdat een kind veel meer is dan taal en rekenen en
wij ons onderwijs daarop willen afstemmen, vragen wij aan ouders
om ons daarbij vrijwillig financieel te ondersteunen. Het niet
betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten
van leerlingen van deelname aan activiteiten.
De bijdrage voor een leerling wordt als volgt besteed:
- €20,- schoolgeld voor bijzondere dagen; o.a. laatste schooldag,
feestdagen
- €24,- zwemvervoer groep 3/4 (1x per 2 weken)
- Schoolreis/-kamp:
€25,- schoolreis groep 1/2
€40,- schoolreis groep 3 t/m 7
€90,- schoolkamp groep 8
De ouderbijdragen worden geïnd in mei en december, dit
geschiedt bij voorkeur via automatische incasso.
De kosten voor peuterspelen, opvang en BSO is niet voor iedereen
hetzelfde omdat het bedrag afhankelijk is van inkomen, subsidie,
toeslagen en eventuele bijdragen. Daarnaast biedt Vandaag ook
verschillende pakketten aan die afgenomen kunnen worden. De
mogelijkheden en de bijbehorende tarievenlijst zijn te vinden op
onze website.

Dinsdag 11.00-12.00 uur groep 1/2
Dinsdag 12.30-13.15 uur groep 7/8A
Dinsdag 13:15 – 14:00 uur groep 7/8B
Donderdag 12.30-13.15 uur groep 3/4
Donderdag 13.15-14.00 uur groep 5/6
Vrijdag 12.30-13.15 uur groep 3/4
Vrijdag 13.15-14.00 uur groep 5/6

REGELS
Afmelden van uw kind(eren)
Wij vragen u bij ziekte of afwezigheid door
(tand)artsbezoek dit door te geven aan school. ’s
Morgens vanaf 08:00 uur zijn we telefonisch
bereikbaar. Afmeldingen graag voor 08:30 uur
doorgeven. We hebben het zo geregeld dat er elke
dag iemand aanwezig is om de telefoon aan te
nemen. Het afmelden van uw kind(eren) mag
uiteraard ook via een Parrobericht aan de
leerkracht doorgegeven worden.
Het plein
Leerlingen die voor 08:20 uur op school zijn, vallen
niet onder onze juridische verantwoordelijkheid.
Dit geldt ook voor de tijd na 14.00 uur. Op het
plein en het veld is pleinwacht aanwezig vanaf 10
minuten voor aanvang van de school en tijdens de
pauze.

VEILIGHEID
Het team draagt zorg voor een veilige omgeving voor kinderen. Het KC
zorgt voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de kinderen
in en om het KC gedurende de tijden dat deze open is.
Het KC heeft een beleidsplan sociale veiligheid, gericht op het
voorkomen, afhandelen, registreren en evalueren van incidenten.
(Sociale) veiligheid is een belangrijke pijler van ons pedagogisch klimaat
en de manier waarop wij elke dag met elkaar samen werken en samen
leven. Om hier gezamenlijk aan te blijven werken hebben wij gekozen
voor de Kanjertraining.
Waarom de Kanjertraining?
Mensen, volwassenen en kinderen, hebben het verlangen ‘erbij te
horen’. ‘Erbij horen’ vergt bepaalde sociale vaardigheden die het ene
kind beter gebruikt dan het andere kind. De Kanjertraining leert
kinderen de sociale vaardigheden die nodig zijn om opgenomen te
worden in de groep.

