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Een woord vooraf 
 
 
Voor u ligt de schoolgids van IKC Carrousel. Deze schoolgids is bedoeld voor ouders/verzorgers die 
een basisschool voor hun kind gaan kiezen. Het verblijf op een basisschool is een belangrijke en 
vormende periode in het leven van een kind. Scholen zijn niet allemaal hetzelfde. Er zijn 
verschillen in sfeer en in de manier van werken en leren. Deze gids schetst een beeld van onze 
school.  
 
Deze schoolgids vertelt u niet alles. We proberen de school zo goed mogelijk te beschrijven en 
tegelijker tijd vinden we het fijn als u onze school bezoekt. We zijn er trots op u de sfeer en 
harmonie te laten ‘proeven’. 
 

U bent van harte welkom om onze prachtige school te bezoeken! 
 
Tijdens uw bezoek kunnen we dan nog meer vertellen, kunt u in de klassen kijken en uiteraard uw 
vragen stellen.  
U kunt dan goed geïnformeerd kiezen voor de school die het beste bij u en uw kind past.  
 
 
Deze schoolgids is ook bedoeld voor ouders/verzorgers die één kind of meerdere kinderen op onze 
school hebben. In deze schoolgids geven wij aan waar IKC Carrousel voor staat en hoe de 
organisatie van ons onderwijs is. 
 
Actuele informatie over het lopende schooljaar vindt u in de schoolkalender die jaarlijks verschijnt, 
in de nieuwsbrief die periodiek verschijnt en via de schoolinformatie tool ‘Social Schools’.  U kunt 
de nieuwsbrief inzien via onze website, waarop u ook de overige informatie vindt; 
www.ikccarrouselzevenaar.nl. 
 
Wij wensen leerlingen, ouders/verzorgers en collega’s van IKC Carrousel een succesvolle en 
plezierige schooltijd toe. 
 
Namens het team,  
Petra van den Brink 
Directeur IKC Carrousel 
 
 
 
De MR heeft op 8 november ingestemd met de inhoud van deze schoolgids. 

  



1 De school 
 
De school draagt de naam: ‘IKC Carrousel’ en is de oudste openbare school van Zevenaar. Ons 
uitgangspunt is dat alle kinderen met veel plezier naar school gaan. Alleen onze naam is al een 
pluspunt: De Carrousel is een speeltoestel dat een grote aantrekkingskracht uitoefent op kinderen. 
Wij maken op IKC Carrousel voor alle kinderen en hun ouders/verzorgers tijd en ruimte om op een 
prettige manier mee te ‘draaien’. 
 
De school is gehuisvest in twee gebouwen in de wijk Zonnemaat. Het hoofdgebouw staat aan de 
Kardinaal de Jongstraat. Deze locatie ligt naast het kindercentrum De Maatjes en het 
buurtcentrum. Op locatie Kardinaal de Jongstraat zijn de reguliere groepen 1 t/m 8 gevestigd. Op 
locatie Bizetstraat vind je onze DaVinci-afdeling. DaVinci biedt fulltime onderwijs aan 
hoogbegaafde kinderen.   
 
De scholen hebben een vriendelijke, kleurrijke uitstraling, een centrale, zichtbare ligging, en 
nemen een herkenbare plek in binnen de wijk. De school wordt bezocht door kinderen uit heel 
Zevenaar, maar met name uit de wijken Zonnemaat, Methen, Heerenmäten, Zonegge, Molenwijk 
en het centrum. De kinderen die DaVinci bezoeken komen naast Zevenaar ook uit andere regio-
plaatsen. Denk daarbij aan de gemeentes Brummen, Arnhem, Duiven, Montferland, Doetinchem 
en de Oude IJsselstreek.  
 
1.1 Wij zijn een IKC! 
IKC Carrousel is een Integraal Kind Centrum. Al enkele jaren werken wij samen met kinderopvang-
organisatie HumanKind. HumanKind verzorgt kinderopvang, Voorschoolse opvang, Buitenschoolse 
opvang en peuteropvang. Deze vormen van opvang zijn  
Tevens is onderdeel van ons IKC het wijkcentrum ‘De Maatjes’. In dit wijkcentrum worden diverse 
activiteiten voor buurtbewoners georganiseerd.  
 
1.2 Ligging van de school 
Op korte loopafstand van beide schoolgebouwen ligt sportzaal De Brug waar de kinderen van de 
groepen 3 t/m 8 en de DaVinci-groepen gymles krijgen.  
 
Rondom het gebouw aan de Kardinaal de Jongstraat liggen 2 ruime speelplaatsen met 
speeltoestellen en een grasveld met speelkunstwerken. Op de hoofdlocatie is peuterspeelzaal De 
Zonnemaat gevestigd, De locatie beschikt over een moderne speelzaal voor de spel- en gymlessen 
voor de kleuters.  
 
Rondom het gebouw aan de Bizetstraat ligt veel speelruimte met de nodige speeltoestellen en een 
Johan Cruijff-Court. Dicht bij de school is de kinderboerderij Rosorum en een prachtig wandelpark 
gelegen. De kinderen gaan hier op bezoek voor het volgen van allerlei lessen in het kader van 
natuur- en milieueducatie. 
 
1.3 Verbouwplannen en toekomstvisie 
Wij hopen eind 2022 ons hoofdgebouw zodanig verbouwd te hebben, dat wij alle groepen kunnen 
huisvesten aan de Kardinaal de Jongstraat. Afdeling regulier en afdeling DaVinci zullen beiden een 
eigen vleugel hebben, met rijke leerpleinen. Ook zal IKC Carrousel een groen schoolplein 
ontwerpen. Alle kinderen van onze school zullen hierin gaan meedenken.  
In ons nieuwe verbouwplan is er tevens een directe verbinding met kinderopvangorganisatie 
HumanKind.  
 
 
 
  



2 IKC Carrousel - Hier staan wij voor! 
 
 
Þ Kleinschaligheid en hoge betrokkenheid 
Þ Veilige leer- en leefomgeving 
Þ Passend aanbod en onderwijs voor IEDER kind 
Þ Fulltime hoogbegaafdenvoorziening 
Þ Cheetah’s en Tijgers! Oog voor ontwikkelingsvoorsprong! 
Þ Werken wij vanuit doelen voor een kind 
Þ Vergroten en ontwikkelen van executieve functies 
Þ Zorgvuldige STAP-in procedure voor nieuwe kleuters 
 

IKC Carrousel is een openbare school. Onze school is een plek, waar iedereen welkom is, zonder 
onderscheid in godsdienst en/of levensovertuiging. Dit maakt onze school een ontmoetingsplaats 
voor elk kind. Onze school schept een leef- en leerklimaat, waarin respect voor anderen en 
andersdenkenden voorop staat. De verschillen tussen kinderen zijn bij ons het uitgangspunt. Dit 
vraagt naast een grote inzet van het team, ook actieve betrokkenheid van alle ouders. 
 
De openbare basisschool heeft tot taak de kinderen een zo goed mogelijke plaats in de 
maatschappij te leren vinden en zich optimaal te laten ontwikkelen. Ons uitgangspunt is: iedereen 
is gelijk van waarde. Het kind wordt geleerd om keuzes te maken en om te gaan met anderen. Het 
is van groot belang, dat het kind een eigen identiteit opbouwt en behoudt. Het streven hierbij is 
een bijdrage te leveren aan de ontplooiing van de individuele mogelijkheden van de leerlingen in 
een continu verlopend ontwikkelings- en leerproces. 
 
IKC Carrousel kent twee afdelingen. Een reguliere afdeling en een DaVinci afdeling. Beide visies en 
missies worden hieronder uitgelegd. 
 
2.1 Missie en visie IKC Carrousel – afdeling regulier 
 
Missie 
De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Je kunt 
kinderen niet altijd de kennis geven die ze later in hun 
werk nodig hebben. 
Op de Carrousel bereiden wij kinderen voor op: 
 

® een toekomst die zij met vertrouwen tegemoet 
kunnen zien 

® een toekomst waarin zij leren hun talenten te 
benutten 

® een toekomst waar iedereen er toe doet en er 
mag zijn 

® een toekomst waarin zij een zichzelf zien als een 
belangrijk deel van het geheel 

® een toekomst waarin zij een bijdrage kunnen 
leveren aan de maatschappij 

 
Visie 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
i 
 
De drie basisbehoeftes van Deci &Ryan (motivatiepsychologie) zijn voor het kind van essentieel 
belang; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competentie: zelfvertrouwen ontwikkelen 
Door succeservaringen merken kinderen dat ze dingen kunnen en weten. Ze ontwikkelen zich naar 
eigen kunnen en krijgen daarvoor waardering van hun leerkracht en medeleerlingen. Als kinderen 
invloed hebben op wat en hoe ze leren wordt het leren betekenisvoller.   
  
Autonomie: ruimte om zelf te kiezen en verantwoordelijkheid te nemen 
Kinderen mogen zelf beslissingen nemen en keuzes maken. Ze dragen verantwoordelijkheid voor 
hun initiatieven en activiteiten. Hun gevoel van autonomie wordt versterkt wanneer zij zich 
betrokken voelen bij belangrijke zaken in hun leef- en leeromgeving. 
  
Relatie: je veilig en geaccepteerd voelen  
Kinderen ervaren dat ze erbij horen, mee mogen doen en dat anderen met hen willen spelen en 
werken. Het gevoel van relatie wordt versterkt als kinderen invloed hebben op de manier waarop 
er met ze wordt omgegaan. 
 

2.2 Missie en visie IKC Carrousel – afdeling DaVinci  
DaVinci biedt fulltime dagonderwijs aan 60 hoogbegaafde kinderen in de leeftijd van 5 t/m 12 jaar. 
DaVinci kent drie groepen; Alpha, Bèta en Gamma. In iedere groep zitten ongeveer 20 leerlingen. 
DaVinci is onderdeel van IKC Carrousel en staat voor openbaar onderwijs. DaVinci is onderdeel van 
IKC Carrousel en staat voor openbaar onderwijs. 

 
Missie DaVinci 
DaVinci biedt passend, uitdagend onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Onze rijke leeromgeving, 
in combinatie met het verrijkte en verbrede aanbod zorgen ervoor dat hoogbegaafde kinderen, 
zonder te versnellen, de basisschool met plezier doorlopen. Op DaVinci ontmoeten hoogbegaafde 
kinderen gelijkgestemden en leren zij, gedurende de hele dag, met en van peers.  
 
Visie DaVinci 
Op DaVinci; 

® ontmoeten hoogbegaafde kinderen peers 
® is onderlinge herkenning en erkenning 
® Is ruimte voor autonomie 
® ligt de focus op ontwikkeling, meer dan op resultaat 
® wordt onderwezen vanuit een topdown-benadering 
® ervaren hoogbegaafde kinderen het NUT van leren 
® raken hoogbegaafde kinderen intrinsiek gemotiveerd om te leren 
® vinden hoogbegaafde kinderen uitdagend onderwijs in de zone van naaste ontwikkeling 
® wordt de leerhonger gestild en nieuwsgierigheid bevredigd 
® wordt creativiteit gestimuleerd; in denken en doen 
® worden hoogbegaafde kinderen eigenaar van eigen leerproces 



® wordt actief geïnvesteerd in onderwijskundig partnerschap met ouders 
 

2.3 Ons pedagogische klimaat  
 
Als kinderen met plezier naar school gaan, ontwikkelen ze zich beter en gaat het leren meer 
vanzelf. Ze moeten zich op school veilig en geborgen voelen. 
 
Op IKC Carrousel zijn we in 2013 gestart met SWPBS.  
Wat is SWPBS?  
SWPBS is van oorsprong een 
Amerikaanse, school brede aanpak van 
gedrag, gericht op het duidelijk maken 
en stimuleren van gewenst gedrag bij 
leerlingen in het basis-, voortgezet- en 
speciaal onderwijs. 
 

Het doel van SWPBS is om de 
leerprestaties te verbeteren door vanuit 
gedeelde waarden een sociale omgeving 
te scheppen die het leren bevordert en 
gedragsproblemen voorkomt. Dit doel 
wordt onder meer gerealiseerd doordat 
het schoolteam haar verwachtingen ten 
aanzien van gedrag in en om de school 
duidelijk maakt en deze actief aan de 
kinderen leert.  Er  ontstaat  een  veilige  
sfeer waarin iedereen weet wat van 
hem of haar verwacht wordt. Ook wordt 
sociaal gedrag en gedrag dat het leren 
bevordert door alle medewerkers van 
de school steeds op dezelfde manier 
gestimuleerd. 
 

Anderzijds  wordt  ongewenst  gedrag 
ook door alle medewerkers op 
dezelfde manier aangepakt. 
 
Ook de ouders zijn partner in het verduidelijken, aanleren en bekrachtigen van gewenst gedrag. Bij 
de leerlingen die meer intensieve begeleiding nodig hebben, spelen ouders een centrale rol in 
deze begeleiding. 
 
2.4 Actuele methodieken en digitalisering  
Op IKC Carrousel werken we met actuele methodieken, aanpakken of leermiddelen. Dit betekent 
dat de kinderen onderwijs ontvangen vanuit de meest recente inzichten en leerstrategieën.  
Daarbij maken digitale middelen onderdeel uit van het leerproces. 
Wij hebben ervoor gekozen om iPads, Chromebooks en andere devices in te zetten als 
ondersteuning van het leerproces.  
 



2.5 Onderwijsbehoeftes staan centraal op IKC Carrousel 
Wij werken vanuit het model van Handelingsgericht werken.   
Vanuit dit model worden leerlingen aangesproken op hun 
mogelijkheden en talenten en richten wij ons vanuit daar op hun 
betrokkenheid, welbevinden en optimale ontwikkeling. 
Het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de basisbehoeften en 
onderwijsbehoeften van ieder kind. Deze behoeften formuleren 
we door aan te geven wat een kind nodig heeft om een bepaald 
doel te kunnen bereiken. De centrale vraag is: Wat vraagt dit kind 
van ons? Welke benadering, aanpak, ondersteuning, instructie, 
etc. heeft dit kind nodig? Kind kenmerken worden vertaald naar 
onderwijsbehoeften. 
Afstemming tussen ouders, school en omgeving staat hierbij centraal.  
 
2.6 Een duidelijk instructiemodel 
Iedere leerkracht werkt bij het aanbieden van nieuwe leerstof met het IGDI instructiemodel. Op 
school zie je dit in onze lessen terug; 

ü interactief lesgeven; de leerlingen actief betrekken bij het onderwijs 
ü onderwijs op maat geven: differentiëren 
ü gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend en aansluitend op verschillende 

manieren van leren) 
ü een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen, de EDI 
ü kinderen zelfstandig (samen) laten werken 

 
Kleine toevoeging voor Davinci 
Vanwege de visie op Topdown-onderwijs werken wij niet stapsgewijs volgens het directe 
instructiemodel.   
 

2.7 Wij zijn een gezonde school! 
IKC Carrousel staat achter een gezonde school. Wij willen alle 
kinderen bewust maken van gezond(er) eten en drinken.  
 
De gezondheid van onze kinderen is belangrijk. Het 
bevorderen van gezond gedrag is daarom belangrijk, want 
jong geleerd is oud gedaan. Daarnaast is overgewicht een 
landelijk toenemend probleem onder kinderen en jongeren. 
Dit kan al op jonge leeftijd of later, grote medische en sociale gevolgen hebben. De school is de 
plaats waar kinderen een groot deel van de week doorbrengen. Daarom is school een geschikte 
omgeving om iets aan de preventie van overgewicht te doen. 
 
Als alle kinderen gezamenlijk en eenduidig de afspraken volgen, aangestuurd door hun 
ouders/verzorgers en ondersteund door het team, is gezond gedrag een normale zaak en zijn er 
geen uitzonderingen. 
 
Wij besteden niet alleen aandacht aan voeding en gezondheid in de lessen, maar ook in de 
praktijk. Dat betekent dat wij ernaar streven dat leerlingen op school alleen fruit, groente en 
brood eten. Leerkrachten zijn geen controleurs. Het team ondersteunt gezond gedrag in een actief 
beleid, gesprekken met ouders/verzorgers, tijdens lessen en aanverwante thema’s, workshops en 
projecten. 
Woensdag is onze vaste waterdag! 
Kraanwater is ontzettend gezond en kinderen kunnen zich beter concentreren door het drinken 
van voldoende water.  



Op woensdag is onze vaste waterdag. De kinderen nemen zelf een (afsluitbare) bidon/ fles mee 
naar school en vullen hun bidon/fles met water uit ons watertappunt. 
Buiten deze dag wordt het water drinken gestimuleerd.  
 
2.8 Onze ontwikkeldoelen en prioriteiten voor komend schooljaar 
Een gezamenlijk ontwikkeldoel voor komend schooljaar betreft de verbouwing, verhuizing en 
samenwerking van ons IKC. Wij gaan onderzoeken op welke manier een zo goed mogelijke 
samenwerking voor alle kinderen opgezet kan worden. Waar zien wij kansen voor iedereen? En 
waar mogen er verschillen zijn? Dit in relatie met het exterieur, het interieur, de leerpleinen en het 
groene schoolplein.  
 
De ontwikkeldoelen voor IKC Carrousel – afdeling regulier 

o Gezamenlijke visie op goed rekenonderwijs in de praktijk uitzetten in de groepen – 
didactisch handelen hieraan koppelen 

o Implementatie van onze nieuwe methodes op WO, aanvankelijk begrijpend lezen 
o Aanschaffen van een nieuwe methode Engels 
o Inzet, begeleiding en monitoring van executieve vaardigheden in de groepen 
o Activiteiten en excursies aanbieden om kinderen talenten te laten ontdekken 

 
De ontwikkeldoelen voor IKC Carrousel – afdeling DaVinci 

o Het beschrijven van de basisondersteuning en het bieden van een handreiking voor 
kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte 

o Profielen van hoogbegaafdheid aanscherpen, dit in relatie en afstemming met ouders, 
school en omgeving 

o Vormgeven en afstemmen van het vak creatief schrijven in alle groepen 
o Onderwijskundig partnerschap ontwikkelen en versterken met ouders 
o Inzet, begeleiding en monitoring van executieve vaardigheden in de groepen 

 
2.9 School en maatschappij 
Onze school staat niet op een eiland. De leerlingen nemen de wereld mee naar binnen en keren er 
na schooltijd weer in terug. Daarom vinden we het van wezenlijk belang aandacht te schenken aan 
wat er in de wijk, de woonplaats, het land en de wereld gebeurt. Het gaat hierbij mede om respect 
en belangstelling voor elkaar, aandacht voor de mensen die extra ondersteuning nodig hebben en 
een open houding naar de maatschappij. 
 
Wij willen dat leerlingen leren om zich verantwoordelijk te voelen voor het werken aan een betere 
wereld door als school mee te doen aan acties t.b.v. een betere wereld. Onze school wil leerlingen 
een zo breed mogelijke kijk op de maatschappij meegeven; hen tolerantie en verdraagzaamheid 
leren door respect te hebben voor elkaars achtergronden en eigenheid en hen vanuit de gedachte 
van gelijke rechten, plichten en gelijke kansen tot een zelfstandig persoon op te voeden. 
 
Op IKC Carrousel besteden we aandacht aan andere geestelijke stromingen. Mensen zijn immers 
verschillend, ook in hun gevoelens en voorkeuren, kortom in alles wat hen beweegt. We willen dat 
de leerlingen daarmee positief leren omgaan. Onze school staat open voor alle leerlingen van 
welke levensbeschouwing dan ook. Het is een plaats waar iedereen welkom is en er zich thuis kan 
en mag voelen.



2.10 Veiligheid op school 
Leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten moeten zich veilig voelen op school. Alleen in een 
veilige omgeving kunnen mensen zich ‘thuis’ voelen en zich goed ontwikkelen. Scholen zijn 
overigens verplicht zich structureel bezig te houden met veiligheid, gezondheid en welzijn. Een 
paar aspecten:  

• Jaarlijks wordt de veiligheid van het gebouw en de speelplaats (speeltoestellen) 
gecontroleerd.  

• Er is een ontruimingsplan opgesteld dat jaarlijks twee keer wordt geoefend met alle 
leerlingen, leerkrachten en overige aanwezigen die op dat moment in het gebouw aanwezig 
zijn. Aan de hand van de oefeningen en eventuele veranderingen binnen het gebouw wordt 
het ontruimingsplan steeds geactualiseerd.  

• Een aantal leerkrachten heeft de cursus bedrijfshulpverlening (BHV) gevolgd. Door de 
nascholingscursussen te volgen, blijven zij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.   

• De school is in het bezit van een zogenaamde gebruikersvergunning van de gemeente 
Zevenaar, dit betekent dat aan alle veiligheidsvoorschriften is voldaan.  

• Veel aandacht voor de verkeersveiligheid van leerlingen. 
 
Naast deze veiligheidsaspecten besteedt de school veel aandacht aan het welzijn en welbevinden 
van alle betrokkenen op school. Heldere afspraken en structuur vormen de basis waarop we met 
elkaar willen omgaan. Hierbij hebben zowel leerkrachten als ouders/verzorgers een grote invloed 
op het gedrag van de kinderen. Hun voorbeeld in doen en laten is van essentieel belang. 
 
En daar waar het niet helemaal goed mocht gaan, is er wat ons betreft slechts één weg: die van 
het overleg. 
  



 
3. De organisatie van ons onderwijs 

 
3.1 IKC Carrousel is een school van LiemersNovum 
IKC Carrousel valt onder het bevoegd gezag van Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum. 
LiemersNovum telt 25 basisscholen met in totaal ca. 4.750 leerlingen. De schoolgrootte varieert 
van 40 tot 550 leerlingen. De scholen staan in de gemeente Duiven, Montferland, Westervoort en 
Zevenaar. 
Het motto van LiemersNovum is: “Samen Werken aan eigen Wijsheid” vanuit de kernwaarden 
veelkleurig, professioneel, nieuwsgierig en betekenisvol. Kernwaarden die ook terug te vinden zijn 
in de afzonderlijke scholen.  
 

SAMEN WERKEN EIGEN WIJSHEID 
    

veelkleurig professioneel nieuwsgierig betekenisvol 

“We houden van diversiteit”    ‘We ontwikkelen consistent beleid’ 

 
“We kennen professionele  

nieuwsgierigheid” 
‘We zijn van toegevoegde 

waard” 
    

 
Elke school is in samenspraak met team en ouders (MR) verantwoordelijk voor de 
levensbeschouwelijke en onderwijskundige identiteit. De scholen worden ondersteund door een 
professioneel bestuursbureau. De raad van toezicht (RvT) is het hoogste orgaan binnen de 
stichting: de RvT ziet toe of het college van bestuur (CvB) de wettelijke taken op de juiste wijze 
vervult. 
Het college van bestuur wordt gevormd door P.J.A. (Pieter-Jan) Buhler en J. (Jos) Boonman. 
Daarnaast functioneert de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die in samenspraak 
met CvB en RvT advies- en instemmings- bevoegdheden heeft met betrekking 
tot de ontwikkeling van het beleid. Het college van bestuur en de directeuren ontmoeten elkaar 
maandelijks in het directeurenoverleg. Met elkaar bouwen ze aan innovatie en verdere beleids- 
ontwikkeling binnen de organisatie. Stichtingsbreed is er een externe vertrouwenspersoon 
aangesteld. Naam en telefoonnummer evenals de klachtenprocedure zijn te vinden op de website 
van LiemersNovum. Op de website kunt u meer informatie vinden. www.liemersnovum.nl 
 

 

Het bestuursbureau is gevestigd op 
Mercurion 10, 6903 PZ Zevenaar. Tel: 0316-226514 
 
Mail algemeen      info@liemersnovum.nl 
Mail RvT.             Rvt@liemersnovum.nl 
Mail CvB.             cvb@liemersnovum.nl  
Mail GMR.           gmr@liemersnovum.nl 
Vertrouwensper.   chienehulst@externevertrouwensperonen.nl  

 
3.2 Aanmelding 
Nadat ouders/verzorgers contact hebben gezocht met een van de twee afdelingen worden zij 
uitgenodigd voor een gesprek en rondleiding met de directie. Naar aanleiding van de rondleiding 
kunnen ouders een beslissing nemen of zij hun kind bij ons willen aanmelden. Na ontvangst van 
het inschrijfformulier, en indien er geen bijzonderheden zijn, ontvangen de ouders een 
bevestigingsbrief thuis en wordt het kind bij ons op school ingeschreven en op de wachtlijst 
geplaatst tot het kind daadwerkelijk naar school toe kan.  
 
Voor IKC Carrousel – regulier geldt; 
In principe zijn alle leerlingen welkom op onze school, maar in het aannamebeleid zijn de volgende 
beperkingen opgenomen: 

• Als noodzakelijke voorzieningen niet of in onvoldoende mate aanwezig zijn. Door het 
samenwerkingsverband is een beleid ontwikkeld, t.a.v. de toelating van leerlingen met 
een indicatie (zie ook hoofdstuk 4.15 onder leerlinggebonden financiering).  



• Als een leerling wordt aangemeld van een andere school met een SBO indicatie of een 
doublure advies dat de ouders/verzorgers niet wensen op te volgen.  

• Als een leerling wordt aangemeld met geïndiceerde gedragsproblemen of wegens 
gedragsproblemen op een andere school en is geschorst/verwijderd.  

• Als het aantal leerlingen in een groep geen verdere uitbreiding meer toelaat, omdat de 
beoogde zorg dan niet meer kan worden gegeven. 

 
Voor IKC Carrousel – DaVinci geldt; 
• Als voorwaarde voor aanmelding dient er een intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek 

uitgevoerd te worden. In overleg met het onderzoeksbureau wordt vastgesteld welk 
onderzoek voor het kind het best passend is; KIQT+, WISC III, WISC V, WIPPSI, Son-R 6-40 of 
Rakit 2. Onze voorkeur gaat uit naar de KIQT+ en WISC V.  

• Het kind wordt, wanneer er uit het intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek blijkt dat 
het kind hoogbegaafd is, op de aanmeldlijst gezet. Zodra er ruimte is binnen de DaVinci-
afdeling wordt er op de lijst gekeken welke leerling in aanmerking komt voor het starten 
van de intakeprocedure. De datum van aanmelding bepaalt de volgorde van plaatsing. 

 
Als uw kind jonger dan 6 jaar is, wordt deze zonder intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek, op 
de aanmeldlijst gezet. Wij adviseren deze kinderen, voor een zo objectief mogelijke uitslag, niet 
voor hun 6e levensjaar, een onderzoek te laten doen. 
 
Uitgangspunten voor plaatsing 
De onderstaande volgorde van plaatsing in DaVinci wordt gehanteerd: 

1) Intern 
1) Broertjes en zusjes van kinderen van de eigen DaVinci-afdeling 
2) Broertjes, zusjes en kinderen van de reguliere afdeling 

 
2) Extern 

1) Kinderen van DaVinci-scholen elders uit de omgeving 
2) Kinderen van andere scholen 

 
Als een kind, door omstandigheden thuis is komen te zitten, kan er sprake zijn van een 
noodplaatsing. Het kind heeft dan de hoogste voorrang in de plaatsingsvolgorde.  
 
Aandachtspunten voor plaatsing 
• Evenwichtige leeftijdsopbouw in een groep 
• Verdeling jongens/meisjes 
• Verdeling kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte 
• Kinderen moeten zich kunnen conformeren aan een groep / groepsproces* 
 
*) hoogbegaafde kinderen, met een ontwikkelingsstoornis of een grote ondersteuningsbehoefte op 
gedrag, sociaal of emotioneel gebied, kunnen pas na goed overleg en eventueel een verlengde 
proefperiode worden toegelaten. Hierbij is de samenstelling van de bestaande groep 
doorslaggevend en de mogelijkheid van de school om voor de resterende schooljaren aan de 
begeleidingsbehoefte van het kind te voldoen.  
 
3.3 Kinderopvang of peuterspeelzaal 
De samenwerking tussen ouders, de peuterspeelzaal, de peuteropvang, kinderopvang en 
basisschool is de laatste jaren versterkt om de stap naar de basisschool zo soepel mogelijk te laten 
verlopen. De pedagogische medewerkers van Peuteropvang Zonnemaat (onderdeel van 
HumanKind) werken nauw met de kleuterleerkrachten samen en hebben onderling overleg en 
afstemming voor thema’s.  
Om voor het kind een doorlopende leer- en zorglijn te arrangeren, is de overdracht van de 
peuteropvang en kinderdagopvang naar de basisschool van essentieel belang.  



Aan ouders wordt toestemming gevraagd om kinderen mondeling te mogen overdragen (warme 
overdracht). De pedagogisch medewerkers dragen hun kennissen ervaring met het kind over, 
zodat de leerkracht van de basisschool vanaf het begin goed geïnformeerd is en kan aansluiten bij 
de behoeften van het kind. 
 
3.4 Bijna vier jaar!   STAP IN EN DRAAI MEE! 
Vanaf 4 jaar mogen kinderen naar school. De eerste schooldag na de 4e verjaardag is tevens de 
eerste schooldag van het kind. 
Alle kinderen krijgen de mogelijkheid om 10 ochtenden te wennen in groep 1/2. Deze 10 
wenmomenten worden in afstemming met de groepsleerkrachten gemaakt. Een uitzondering 
geldt voor de maanden mei t/m juli. Afhankelijk van groepsgrootte en het begin van de zomer- 
vakantie wordt bekeken of een leerling geplaatst wordt of moet wachten tot na de vakantie.  
 
Wij vinden het belangrijk om samen af te stemmen en samen zorg te dragen voor de opvoeding en 
ontwikkeling van uw kind. Om die reden vindt er voorafgaand aan de start van groep 1/2 een 
STAP-in gesprek plaats. 
 
De leerkracht neemt contact met u op om een afspraak te maken waarvoor u en uw kind worden 
uitgenodigd. Voorafgaand aan deze afspraak krijgt u een STAP-in vragenlijst opgestuurd en dient u 
deze in te vullen. 
Tijdens dit gesprek wordt de STAP-IN vragenlijst besproken en worden u en uw kind wegwijs 
gemaakt in de groep. Zes weken na het STAP-IN gesprek vindt er een evaluatiegesprek plaats met 
ouders/verzorgers.  
 
3.4.1 Hoeveel kleuterjaren krijgt mijn kind dan?  
De regel is nu dat elk kind dat 4 jaar wordt tussen 1 augustus en 31 december het jaar daarop naar 
groep 2 gaat. Kinderen die tussen 1 januari en 31 juli 4 jaar worden, blijven na 1 augustus nog 1 
jaar in groep 1.  
Ons beleid is dat we kijken naar de ontwikkeling en vorderingen van het kind en niet alleen naar 
een datum. We doen dit aan de hand van observaties en toetsen. Leerlingen gaan over naar een 
volgende groep als ze eraan toe zijn. Het kan dus voorkomen dat een leerling, jarig in december, 
na 2,5 jaar naar groep 3 gaat, terwijl een ander, jarig in januari, na 1,5 jaar al die stap zet. Vanaf de 
leeftijd van 5 jaar is ieder kind leerplichtig. De Wet op het Basisonderwijs kent voor 5-jarigen een 
uitzonderingsregeling op deze leerplicht. Deze regeling houdt in dat een leerling nog 5 uur  
per week thuis mag blijven met kennisgeving aan de directie en nog eens 5 uur per week extra, na 
toe stemming van de directie. In totaal kan er dus 10 uur per week worden afgeweken van de 
leerplichtregel.  
 
3.5 Hoe werken de groepen op IKC Carrousel – afdeling regulier? 
Op IKC Carrousel hebben we momenteel 6 groepen; verdeeld over groep 1 t/m groep 8.  
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:  

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd  
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep. Momenteel 

hebben we een groep 1/2, 6/7 en 7/8 
• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau  

gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten. Een voorbeeld hiervan is de Cheetah- 
en Tijgergroep.  

 
 
 
 



3.5.1 Groep 1/2  
In de groepen 1/2 wordt al veel geleerd. Spelen is de belangrijkste werkvorm bij de kleuters. Als de 
kinderen wat ouder worden, wordt het steeds meer spelend leren. We geven ruimte aan de eigen 
inbreng van de kinderen. We werken handelingsgericht, dat wil zeggen dat we zoveel mogelijk 
tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling. 
 
In elk dagdeel is er tijd voor de kring. In de kring worden veel dingen samen gedaan: vertellen, 
voorlezen, versjes, muziek, poppenkast, toneelspel, luister- en doespellen. Dit wisselen we zoveel 
mogelijk af, zodat alle onderdelen regelmatig aan bod komen. 
 
Het werken met ontwikkelingsmateriaal en keuzewerkjes neemt veel tijd in beslag. Kinderen 
werken met ontwikkelingsmateriaal zoals: puzzels, verf- en tekenmateriaal en klei. Verder krijgen 
zij constructieopdrachten, motoriekopdrachten en voorbereidende reken- en taalopdrachten, 
zoals werkbladen of spellen. 
 
De opdrachten zijn aangepast aan het niveau van de kinderen (oudste/jongste kleuter) en worden 
vaak gekoppeld aan een thema, bijv. seizoenen, Sint en Kerst. Activiteiten en oefeningen staan 
niet op zich, maar sluiten aan op dagelijkse situaties. De thema’s worden samen met de kinderen 
van de peuterspeelzaal uitgevoerd. 
 
Naast de gegeven opdrachten hebben de kinderen veel ruimte om zelf een keus te maken uit 
allerlei spelmogelijkheden in de klas: huishoek, bouwhoek, luisterhoek, spellenkast of een van de 
bovengenoemde activiteiten. Iedere morgen en middag gaan de kinderen, als het weer het 
toelaat, buiten spelen. 
 
Ook staan er veel spel- en gymlessen op het programma. De kinderen in groep 2 krijgen in de loop 
van het jaar al spelenderwijs steeds meer met het voorbereidend rekenen, lezen en schrijven te 
maken. We besteden veel aandacht en tijd aan talige activiteiten. 
 
Alle ontwikkelingen van de kinderen worden zorgvuldig geregistreerd in ons leerlingvolgsysteem 
zodat we precies weten waar de onderwijsbehoeften van iedere kind liggen. 
 
3.5.2 Groep 3 t/m 8  
Vanaf groep 3 wordt het jaarklassensysteem gehanteerd. Op IKC Carrousel neemt de 
groepsinstructie en de daaraan gekoppelde verwerking een belangrijke plaats in. De leerkracht 
stemt de instructie af op de behoefte van het kind. 
 
De verwerking hoeft niet voor alle kinderen hetzelfde te zijn. Naast de basisstof, die in principe 
voor elk kind geldt, zal het ene kind herhalingsoefeningen doen, terwijl een ander meer 
oefeningen krijgt ter verdieping van de leerstof. Als verdere uitloopmogelijkheid kunnen de 
kinderen werken aan de dag- en weektaak. 
 
Kinderen kunnen bij de verwerking kiezen waar ze gaan werken. Dit kan aan hun tafel, een 
instructietafel of op het leerplein zijn.  
 

  

Groep 
1-2 

 
Groep 

3 
 

Groep 
4 

 
Groep 

5 
 

Groep 
6 

 
Groep 

7 
 

Groep 
8 

Nederlandse Taal 5:00 7 9 9 9 9 9 
        

Lezen 2:00 5 3,30 3.30 2.45 2.45 2.45 
           

Engels 0:00       0.45 0.45 0.45 
        

Rekenen en Wiskunde 3:00 6 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 
        



Oriëntatie op mens en wereld 3:00 1.30 1.30 1.30 2.00 2.00 2.00 
        

Lichamelijke en zintuiglijke 7:30 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
Opvoeding               

        

Expressieve vakken 3:50 2.30 2.30 2.30 2.00 2.00 2.00 
        

Pauze 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 
        

Totaal per week 25 25 25 25 25 25 25 
               

 
 
3.5.3 Verschillende werkvormen in de groepen 1 t/m 8 
De kinderen leren in verschillende groepssamenstellingen. De leerkracht bepaalt welke 
samenstelling het beste in te zetten is tijdens de lessen. Afhankelijk van de gekozen werkvorm 
neemt de groepsleerkracht de rol van leerkracht, coach of deelnemer aan. De kinderen werken in 
meer of mindere mate zelfstandig, afhankelijk van de opdracht van de leerkracht en de inhoud van 
de lesstof. De inrichting van de klas wordt afgestemd op de werkvorm. De structuren van 
Coöperatief Leren spelen een rol in de keuze voor een bepaalde werkvorm. 
 
In de groepen 1, 2 en 3 vinden we de planborden. De kinderen krijgen een aantal activiteiten 
aangeboden en kiezen zelf de volgorde. Er zijn hoeken ingericht waar kinderen individueel of in 
groepjes aan een onderdeel mogen werken. Vanaf groep 4 wordt de dag- en weektaak 
aangeboden. De dag- en weektaken krijgen een vervolg in de groepen 5, 6, 7 en 8. 
 
Door deze organisatievormen kan tegemoet gekomen worden aan de individuele verschillen 
tussen kinderen (verschillen in leeftijd, werktempo, interesse, leerstijl, behoefte aan uitleg en 
begeleiding). 
 
Dag- en weektaken 
Een dagtaak bestaat uit opdrachten die de kinderen die dag moeten maken. Na een instructie 
volgt een verwerking. De kinderen krijgen vaak de gelegenheid om zelf te kiezen met welke 
opdracht ze willen beginnen. We besteden ook veel aandacht aan het leren plannen. Voor de 
dagtaak staat een bepaalde tijd. 
 
De weektaak bestaat uit een aantal verwerkingen die staan vermeld op een planbord voor de 
groepen 1 t/m 3. In de groepen 4 t/m 8 wordt er gewerkt met dag- en/of weektaken. De kinderen 
krijgen de gelegenheid zelf hun tijd in te delen, eigen keuzes te maken, samen te werken en elkaar 
te helpen. De leerkracht heeft een meer begeleidende rol. De resultaten en vorderingen worden 
door de kinderen en de leerkrachten bijgehouden. 
 
Kringgesprekken 
Een van de belangrijkste werkvormen is het kringgesprek. De ervaringen leren, dat het houden van 
een kringgesprek o.a. voor de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind zo belangrijk is, dat 
dit dagelijks gehouden wordt in alle groepen. De ene keer mogen de kinderen een onderwerp naar 
voren brengen, de andere keer biedt de leerkracht een gespreksthema aan. 
 
3.6 Hoe werken de groepen op IKC Carrousel – afdeling DaVinci 
Op DaVinci hebben we drie groepen; verdeeld van groep 3 t/m groep 8. 
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:  

• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep. Momenteel 
hebben we een groep 3/4/5, 6/7, 7/8. Ons beleid is niet meer dan drie jaren samenvoegen. 

• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau  
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten. We kijken ieder jaar voor welke vakken en 
groepen dit geldt.  



 
Op DaVinci is er alleen maar sprake van zij-instroom. Alle kinderen zijn gestart op een andere 
(reguliere) basisschool. Kinderen kunnen in verschillende groepen instromen. 
 
Op DaVinci wordt het reguliere onderwijsaanbod in beknopte vorm en versneld aangeboden. In de 
praktijk betekent dit dat de leerlingen in hun eigen tempo de leerlijnen taal en rekenen kunnen 
doorwerken en zich kunnen verbreden of verrijken in aardrijkskunde en geschiedenis. 
 
Daarnaast is er een aantal vakken die niet binnen het reguliere aanbod vallen of op een wijze 
worden gegeven die sterk afwijkt van de standaard lesmethodes en/of kerndoelen. Denk daarbij 
aan schaken, Chinees, expressieve vakken als dans en theater, Mindfullnes of Yoga, 
programmeren, Wetenschap & Techniek, filosofie en omgaan met hoogbegaafdheid. Tevens 
bieden we extra ruimte en tijd aan onderzoekend leren.  
 
Als leerlingen met het standaardprogramma van de basisschool klaar zijn, kan ook al stof van het 
voortgezet onderwijs aan worden geboden. 
 
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze schoolwebsite: www.davincizevenaar.nl 
 
3.7 Vrijwillige ouderbijdrage DaVinci en oprichting steunstichting 
In Nederland is ervoor gekozen dat het reguliere basisonderwijs de hoogbegaafde leerlingen in de 
groepen zelf opvangt, er staat geen extra bekostiging tegenover. Dit in tegenstelling tot leerlingen 
met bijvoorbeeld leer- en gedragsproblemen waar speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs 
voor is ingericht (voor deze leerlingen wordt in verhouding veel extra geld uitgetrokken t.o.v. 
leerlingen in het regulier basisonderwijs). In de praktijk blijkt dat veel hoogbegaafde leerlingen 
vastlopen in het reguliere basisonderwijs en vaak wel een speciale aanpak nodig blijken te hebben. 
Voor deze leerlingen heeft LiemersNovum een voorziening ingericht.  
 
LiemersNovum is één van de weinige besturen die ondanks de extra kosten voor rekening van 
LiemersNovum, deze voorziening in stand houdt. Dit vanuit de overtuiging dat het belangrijk is om 
ook deze leerlingen tegemoet te komen in hun onderwijs behoeften.  
De vrijwillige ouderbijdrage maakt het mede mogelijk dat LiemersNovum Da Vinci onderwijs 
aanbiedt.  
 
Het jaarlijks tekort ontstaat doordat 

• Er met een kleinere gemiddelde groepsgrootte wordt gewerkt dan in het regulier 
onderwijs. Bij een reguliere school gaat het om gemiddeld 25 leerlingen per groep. In het 
Da Vinci onderwijs gaat het om maximaal 20 leerlingen in een groep, waardoor de 
bekostiging onvoldoende is.  

• De gemiddelde leeftijd van de leerlingen die het Da Vinci onderwijs volgen hoger is dan in 
het regulier onderwijs. Dit komt omdat veel kinderen op latere leeftijd naar Da Vinci 
doorstromen. Voor leerlingen die ouder zijn dan 8 jaar ontvangt het bestuur aanzienlijk 
minder rijksbekostiging dan voor jongere leerlingen.  

• Vakleerkrachten worden ingezet in het Da Vinci onderwijs. Voor deze vakleerkrachten 
ontvangt LiemersNovum en de scholen geen bekostiging. 

 
 
Daarnaast is een aantal lasten hoger dan bij het regulier onderwijs, zoals  

• De ambulante tijd voor de DaVinci coördinator;  
• Extra scholing voor het team;  
• Inzet specialisten.  
• Uitgebreide aannamegesprekken en onderzoeken;  
• Extra materialen en excursies.  

 



De kosten die het stafbureau (extra) maakt worden niet apart berekend.  
 
Kortom, om blijvend vorm te geven aan het onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen is uw 
vrijwillige ouderbijdrage noodzakelijk.  
 
Op weg naar een andere bekostiging  
LiemersNovum is in gesprek met het bestuur van het Samenwerkingsverband om te komen tot een 
andere bekostiging waarbij de vrijwillige ouderbijdrage zo mogelijk wordt geschrapt. De vrijwillige 
ouderbijdrage is in 2020 reeds teruggebracht tot 58% van het eerdere bedrag door een bijdrage 
van het SWV.  
 
Daarnaast hebben de ouders van de DaVinci leerlingen een steunstichting opgericht waaraan de 
ouders een bijdrage kunnen overmaken. Ook kunnen andere (derde) geldstromen bij de 
steunstichting worden ondergebracht (sponsoring etc.)  
 
3.8 Bibliotheek op School 
Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich 
ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt ervoor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen 
heen gebeurt. Zo kunnen kinderen beter meekomen in de (digitale) samenleving en daar heeft 
iedereen belang bij. 
 
Op beide locaties wordt vanaf september 2015 gebruik gemaakt van het project ‘de Bibliotheek op 
School.’ Dit is een landelijke aanpak voor het basisonderwijs, waarin bibliotheken en scholen 
structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. 
Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis. 
 
Wat biedt de ‘Bibliotheek op School’? 
Met de ‘Bibliotheek op School’ gaan school en bibliotheek een meerjarige samenwerking aan 
rondom lezen en mediawijsheid:  

• Die vanuit een strategische netwerksamenwerking geborgd is in het beleid van school en 
bibliotheek  

• Waarbij een actuele en gevarieerde collectie in de school zorgt voor een verrijking van het 
leesonderwijs  

• Waarbij een professionele leesconsulent van de bibliotheek een adviserende en 
ondersteunende rol vervult voor de lees coördinator en het team van de school  

• Waarbij jaarlijks doelen worden bepaald op basis van gemonitorde resultaten  
• Waarbij jaarlijks alle activiteiten worden vastgelegd in een lees- en mediaplan en waarbij 

een digitaal portaal helpt bij het zoeken en registreren van boeken, het stimuleren van 
lezen, het bijhouden van de leeshistorie en het vinden van betrouwbare informatie 

 
3.8 Bewegingsonderwijs 
De lichamelijke ontwikkeling staat niet los van de geestelijke ontwikkeling. 
Aangezien er in onze maatschappij een duidelijke verandering te zien is in spelgedrag, door met 
name de televisie en de computer, achten we het bewegen van groot belang.  
 
De groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per week gymles in sporthal de Brug. De lessen gymnastiek 
worden gegeven door onze vakdocent Yorick Vleghert. Hij is docent bewegingsonderwijs. 
De groepen 1/2 hebben spel- en bewegingslessen in het speellokaal van ons IKC.  
  
 
 
 
 
 
 
 



Hieronder staat het gymrooster voor dit schooljaar.  
 

   

  Groep 3 
maandag:    
12:15 – 13:00 

 woensdag:     
 8:30 – 9:15 

   

Groep 4 
maandag:    
11:00 – 11:45 

vrijdag:         
12:15 – 13:00 

   

Groep 5 
woensdag:   
9:15 – 10:00 

vrijdag:         
10:15 – 11:00 

   

Groep 6/7 
maandag:    
8:30 – 9:15 

vrijdag:  
8:30 – 9:15 

   

Groep 7/8 
maandag:   
13:45 – 14:30  

vrijdag:  
13:45 – 14:30  

   

DV Gamma 
maandag:   
9:15 – 10:00 

vrijdag:  
9:15 – 10:00 

   

DV Bèta 
maandag:  
13:00 – 13:45 

vrijdag:  
11:00 – 11:45 

   

DV Alpha 
maandag:  
9:15 – 10:00 

vrijdag:  
13:00 – 13:45 

   

 
 
In de gemeente Zevenaar is er geen schoolzwemmen. Dat betekent dat ouders/verzorgers zelf 
initiatief moeten nemen als ze hun kind willen laten deelnemen aan zwemlessen. 



4. Onze zorg voor kinderen 
 
Vanaf het begin van een kinds schoolloopbaan op IKC Carrousel worden de vorderingen onder 
andere op het gebied van taal, lezen, rekenen en de sociaal emotionele ontwikkeling gemonitord. 
Vanaf groep 2 worden kinderen twee keer per jaar middels de LOVS-toetsen getoetst en worden 
de gegevens geanalyseerd. We vergelijken de ontwikkeling van uw kind met het landelijk 
gemiddelde. De resultaten van de toetsen worden door de groepsleerkrachten en  
de intern begeleider besproken. 
Naar aanleiding van de observaties, gesprekken met ouders/kinderen en toetsgegevens wordt het 
onderwijsprogramma van kinderen aangepast, versneld of wordt extra hulp ingezet.  
 
In de Wet op het Basisonderwijs staat: ‘Het basisonderwijs is zodanig ingericht, dat de leerlingen in 
beginsel binnen een tijdvak van acht aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen.’ Om dit 
te kunnen realiseren streven wij om de leerinhoud en de leermiddelen op elkaar af te stemmen. 
Voor elk vak/vormingsgebied wordt een ‘rode draad’ vastgesteld, zodat het kind in een 
ononderbroken ontwikkelingsproces in acht jaren groep 1 t/m 8 kan doorlopen. We treffen binnen 
de school voorzieningen voor de kinderen die belemmeringen ondervinden in het leer- en 
ontwikkelingsproces (zie zorgverbreding). 
  
Er vindt differentiatie naar leerstof plaats: naast de basisstof, die voor ieder kind geldt, zal het ene 
kind herhalingsoefeningen doen, terwijl een ander oefeningen krijgt ter verdieping van de leerstof. 
Daarnaast wordt gedifferentieerd in tempo, werkvormen, plaats van werken en samenwerking. 
  
Met de komst van de DaVinci-groepen in schooljaar 2008-2009 hebben we ook meer 
mogelijkheden in school om meer- en hoogbegaafde kinderen een passend onderwijsaanbod te 
bieden. In het schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met een Cheetah- en Tijgergroep; een 
mogelijke voorloper op de DaVinci afdeling. De Cheetah wordt aangeboden tot en met groep 4 en 
biedt een rijke leeromgeving voor jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. De Tijger 
wordt aangeboden van groep 5 t/m 8.  
 

4.1 Zorgverbreding 
Op onze school wordt structureel aandacht besteed aan zorgverbreding. Dit is de extra zorg voor 
leerlingen die, op welke wijze dan ook, meer aandacht en/of begeleiding nodig hebben. Het kan 
hierbij gaan om leerlingen die moeite hebben met het aangeboden basispakket, maar ook om 
leerlingen voor wie dit pakket niet voldoende uitdaging biedt. In de afgelopen jaren zijn de 
leerkrachten geschoold in het handelingsgericht werken. De extra zorg voor leerlingen kan nu in 
de groep gerealiseerd worden. Iedere groepsleerkracht kan daarbij gebruik maken van de 
expertise van de intern begeleider of zorgcoördinator.  
 

4.2 Intern begeleider en zorgcoördinator 
IKC Carrousel – afdeling regulier  
De intern begeleider ondersteunt de leerkracht met het maken van onderwijs- en/of 
groepsplannen. Het accent van de zorg ligt bij de ondersteuning van leerlingen op cognitief en 
sociaal-emotioneel gebied. Uitgangspunt bij de in te zetten begeleidingsuren is de ondersteuning 
binnen de groep. 
 
IKC Carrousel – afdeling DaVinci 
Binnen DaVinci ondersteunt de zorgcoördinator de DaVinci leerkrachten bij het maken van 
onderwijs- of gedragsondersteuningsplannen. Het accent van de zorg ligt bij de zogenaamde 
dubbelbijzondere leerlingen; leerlingen die naast hun hoogbegaafdheid nog een andere specifieke 
onderwijsbehoefte hebben.   
 
 



4.3 Taken intern begeleider en zorgcoördinator 
• De zorg voor LOVS (leerling onderwijs volgsysteem)  
• Het beheer van de orthotheek  
• Klassenconsultaties en -observaties  
• Het coachen van leerkrachten op het gebied van klassenmanagement, pedagogisch en 

didactisch handelen  
• Het coördineren van leerlingbespreking(en) en consultatiegesprekken  
• Het voeren van gesprekken met leerkrachten, ouders/verzorgers en externe hulpverleners 
• Het onderhouden van contacten met het samenwerkingsverband (SWV De Liemers PO), de 

commissie leerling ondersteuning (CLO) en de speciale school voor basisonderwijs  
• Het onderhouden van externe contacten (jeugdarts, logopedie, orthopedagoog)  
• Het bewaken van gemaakte afspraken  
• Regelmatig overleg voeren met het managementteam  
• Regelmatig groepsbesprekingen voeren met de groepsleerkrachten  
• Het coördineren van de besprekingen met het ondersteuningsteam  
• Het helpen van de groepsleerkrachten bij het analyseren van gesignaleerde zorgpunten  
• Het (mede) opstellen van groepsplannen en/of onderwijsplannen 

 
4.4 Overgang en groepssamenstelling  
De school bepaalt of een kind overgaat naar een volgende groep of dat het verstandig is een kind 
te laten doubleren. Ouders zullen altijd meegenomen worden in het proces van besluitvorming 
maar bij ongelijke meningen bepaalt de school.  
De school bepaalt ook de groepssamenstelling bij combinatiegroepen. Een zorgvuldig proces, 
waarbij wij diverse perspectieven meenemen; wat is de onderwijsbehoefte van het kind? Wat zijn 
zijn peers? En waar komt het kind het beste tot ontwikkeling? 
 
4.5 Orthotheek 
Onze orthotheek is een onmisbaar hulpmiddel voor de leerkracht bij de zorgverbreding. De 
orthotheek bevat verschillende leergebieden zoals: werken met kleuters, taal/spelling, rekenen, 
motoriek/schrijven, lezen, gedrag/werkhouding, meerbegaafdheid en anders-taligen. 
 
Binnen elk leergebied kan de leerkracht een keuze maken uit literatuur, toetsen, 
observatiemiddelen, handelingssuggesties en materialen om de leerlingen zo goed mogelijk te 
begeleiden. De aanwezige vakliteratuur is ook voor ouders/verzorgers ter inzage. Er kan hiervoor 
een afspraak gemaakt worden met de intern begeleider of zorgcoördinator. 
 
4.6 Leerlingenbesprekingen en groepsbesprekingen 
Wij vinden de zorg voor onze leerlingen zeer belangrijk. Daarom bespreken wij leerlingen 
regelmatig. Door middel van collegiale ondersteuning helpen leerkrachten elkaar bij het oplossen 
van zorgvragen van leerlingen. Bij deze besprekingen is naast de leerkracht van de leerling die de 
zorg nodig heeft, ook de intern begeleider aanwezig. Tijdens deze besprekingen kunnen ook 
zorgonderwerpen van algemene aard worden besproken. 
 
De intern begeleider en/of zorgcoördinator bespreekt meerdere malen per jaar de (te 
verwachten) resultaten van het leerling-onderwijsvolgsysteem (LOVS) met de betreffende 
groepsleerkracht. Het LOVS bestaat uit toetsen waarmee vorderingen worden geregistreerd op 
het gebied van spelling, rekenen, begrijpend en technisch lezen. Ook bespreken zij het 
welbevinden van leerlingen, hun sociale vaardigheden en emotionele ontwikkeling. Waar nodig 
wordt een ‘plan van aanpak’ opgesteld. 
 
 



4.7 Logopedische screening 5-jarigen 
Twee keer per jaar vullen de onderbouwleerkrachten de logopedische signaleringslijst 5-jarigen in 
voor de leerlingen in groep 2. 
 
Het doel is het signaleren van stem-, spraak-, taal- en/of gehoorproblemen bij 5-jarige kinderen. 
Signaalleerlingen worden nader bekeken met behulp van de observatie- en indicatielijst logopedie. 
Bij bezorgdheid wordt er gekeken wat de leerkracht en de ouders kunnen ondernemen om de 
taal- en spraakontwikkeling te stimuleren. Indien er geen vooruitgang geboekt wordt en/of er 
verder logopedisch onderzoek nodig is, worden ouders doorverwezen naar een logopedist. 
Logopedische behandeling op school is mogelijk.  
 
Logopedie op school 
Vanaf 13 september 2021 is Logopedie Talent wekelijks op de maandag- en vrijdagochtend 
werkzaam binnen IKC Carrousel. Logopedie Talent is een allround logopediepraktijk. U of uw kind 
kunnen bij de praktijk terecht indien er sprake is van problemen op het gebied van taal, spraak, 
auditieve vaardigheden, stem, mondgedrag en slikken. 
 
4.8 Zorglijn voor (begaafde) leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong 
Vanaf het schooljaar 2017-2018 vindt u op IKC Carrousel de plusgroep Cheetah. Een Cheetah 
groep is een groep voor meer- en hoogbegaafde kinderen in de leeftijd van groep 1 t/m 4. In een 
Cheetah groep worden kinderen aangesproken op hun talenten, nieuwsgierigheid en 
gedrevenheid. 
 
Elke week zijn er een aantal terugkerende activiteiten, zoals een denkspel, een filosofische vraag 
en zijn er regelmatig proefjes. Ook ondernemen en onderzoeken komt aan bod. Er wordt gewerkt 
met pittige opdrachten die gericht zijn op het creatieve vlak, het stimuleren van het out-of-the-
box denken, door te zetten en zaken af te maken. 
Waaraan wordt gewerkt? 
 

• Leren leren: Hoe pak je iets aan, hoe begin je, wat heb je nodig, kortom leren plannen en 
organiseren. Welke leerstijlen zijn er en hoe leer jij het beste?  

• Leren denken: Waarom gebeuren bepaalde dingen, een vraagstuk van verschillende kanten 
leren bekijken en verwoorden, vooral out-of-the-box denken stimuleren. Jouw sterkte 
kanten worden benadrukt. We leren top-down.  

• Leren leven: Sociale vaardigheden zoals samenwerken met ‘peers’, het aangaan van 
vriendschappen, maar ook het opkomen voor jezelf en omgaan met je eigen begaafdheid.  

• Executieve functies: o.a. taakinitiatie, responsinhibitie, emotieregulatie. 
 
De onderlegger is ‘De 7 uitdagingen van Koenderink’: o.a. overtuigingen, geheugen, hiaten en 
zelfstandig werken te behandelen. 
 
Voor de Cheetah groep staat een begeleider met gedegen kennis over (hoog)begaafdheid. De 
theorieën van Carol Dweck over mindset en Dabrowski's theorie of Positive Disintegration worden 
doelbewust gebruikt. Naast zelf ontwikkeld materiaal wordt gebruikt gemaakt van verschillende 
lesideeën waarmee gewerkt wordt aan de bovengenoemde punten. Door de combinatie van de 
verschillende methodieken en de visie van SL!M op (hoog)begaafdheid is er een unieke werkwijze 
ontstaan waarmee (hoog)begaafde kinderen een optimale begeleiding krijgen. De begeleiding 
vindt plaats op dinsdag- en donderdag-morgen. 
 
Voor de groepen 5 t/m 8 wordt de Cheetahgroep voortgezet in een plusvoorziening die de Tijgers 
heet. 
 



Voor de signalering van deze leerlingen wordt een protocol gehanteerd. Dit protocol staat in het 
zorgplan van onze school en is voor ouders/verzorgers ter inzage. Op grond van de signalering 
kunnen verschillende vervolgstappen worden genomen. Leerlingen werken aan verrijkingsstof 
binnen de groep. Ook kan eventueel gekozen worden voor het compacten of versneld aanbieden 
van de stof. Ook een extra vak behoort tot de mogelijkheden. 
 
Daarnaast is er in groep 8 een mogelijkheid geplaatst te worden in de Meer Intelligente Kinderen 
(MIK) klas van Samenwerkingsverband De Liemers. 
 
Uiteraard worden stappen in dit proces genomen in samenspraak met de ouders/verzorgers. Ook 
de vorderingen van de leerlingen worden gerapporteerd en besproken met de ouders/verzorgers. 
Aan de hand van regelmatige evaluaties wordt de voortgang door groepsleerkrachten en de intern 
begeleider bepaald. 
 
4.9 Dyslexie 
Leerlingen met dyslexie kunnen o.a. gebruik maken van Kurzweil. Dit is een computerprogramma 
dat ondersteuning biedt bij het lezen en schrijven van teksten. Ook komen zij in aanmerking voor 
compenserende maatregelen. Met leerling en ouders/verzorgers wordt afgestemd wat voor de 
betreffende leerling het beste werkt. 
Vanuit het Samenwerkingsverband de Liemers zijn tevens Kurzweil-cursussen voor leerlingen, 
ouders en leerkrachten beschikbaar.  
 
4.10 Onderzoek 
Bij complexe zorg- en hulpvragen ten aanzien van de leer- en/of sociaal emotionele ontwikkeling 
van een leerling is verder onderzoek door de orthopedagoog van de PDIJ mogelijk. School heeft 
hiervoor per schooljaar een beperkt budget. Aan ouders/verzorgers wordt van tevoren 
toestemming gevraagd voor een onderzoek. 
 
Na het onderzoek worden in een rapport (ter beschikking gesteld aan zowel de ouders/verzorgers 
als de school) aanbevelingen gedaan over de voortgang. In goed overleg tussen ouders/verzorgers 
en school worden dan samen vervolgstappen afgesproken. 
 
Als ouders/verzorgers besluiten om een second opinion door bijvoorbeeld een andere 
orthopedagoog of een ander instituut te laten uitvoeren, zijn de kosten voor rekening van de 
ouders/verzorgers. Ditzelfde geldt voor onderzoeken die op verzoek van ouders/verzorgers buiten 
de op school gehanteerde procedure worden uitgevoerd. 
 
4.11 Inschakeling externe bureaus 
Soms kan het voorkomen dat ouders/verzorgers de hulp van een extern (onderwijskundig) bureau 
willen inschakelen om hun kind extra ondersteuning te bieden. Wij gaan ervan uit dat vooraf in 
goed overleg tussen ouders/verzorgers en school wordt afgesproken welke stappen er gezamenlijk 
gezet kunnen worden. Daarbij staat het belang van de leerling voorop. Bij inschakeling van een 
dergelijk bureau blijft tussentijds overleg van wezenlijk belang. 
 
4.12 Passend onderwijs 
Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingegaan. Het is de bedoeling dat elke leerling de 
ondersteuning krijgt die nodig is om zo optimaal mogelijk van het onderwijs te kunnen profiteren. 
Onderdeel van de wet is dat alle basisscholen en speciale (basis) scholen in de regio samenwerken 
in het Samenwerkingsverband. Ook IKC Carrousel valt onder dit samenwerkingsverband. Wat het 
samenwerkingsverband precies is en doet, ziet en hoort u in deze animatie.  
http://www.swvdeliemers-po.nl/index.php/hoe-werkt-het-samenwerkingsverband/ 
 



In het kader van de leerling bekostiging betreffende de speciale scholen voor basisonderwijs (SBO) 
te beperken, wordt landelijk getracht de zorg en opvangmogelijkheden binnen het basisonderwijs 
te vergroten. Voor onze school houdt dit in dat de intern begeleider deelnemen aan 
bijeenkomsten hierover binnen de regio én dat de leerkrachten van onze school vanuit het 
samenwerkingsverband ondersteuning kunnen vragen bij het zoeken naar de juiste begeleiding 
voor leerlingen die extra zorg nodig hebben (ambulante begeleiding). 
 
4.12.1 Zorgplicht  
Vanaf 1 augustus 2014 is de school verantwoordelijk om leerlingen die extra ondersteuning nodig 
hebben een passende onderwijsplek te bieden. Dit noemen we de zorgplicht. Als ouder hoeft u 
dus niet meer zelf op zoek te gaan naar een passende onderwijsplek voor uw kind. Ouders melden 
hun kind aan bij de school die hun voorkeur heeft. Binnen 6 tot 10 weken moet de school een zo 
passend mogelijk aanbod regelen. Kan de school waar de leerling is aangemeld niet zelf in de 
benodigde onderwijsondersteuning voorzien, dan is het de verantwoordelijkheid van de school om 
(binnen het samenwerkingsverband) een school te vinden die wel een passend aanbod kan doen. 
Is het niet haalbaar om de leerling binnen het regulier onderwijs te plaatsen, dan kan een aanbod 
op het speciaal (basis) onderwijs worden gedaan. Het Samenwerkingsverband De Liemers PO is 
verantwoordelijk voor het toewijzen en het betalen van de (extra) ondersteuning aan leerlingen.  
 
4.12.2 Schoolondersteuningsprofiel  
Elke school in het Samenwerkings verband De Liemers po heeft een profiel (overzicht) waarin 
wordt beschreven welke ondersteuning de school kan aanbieden. 
Dit ondersteuningsprofiel is in te zien op school. De medezeggenschapsraad van de school heeft 
adviesrecht over het schoolondersteuningsprofiel.  
 
4.12.3 Ambulante begeleiding 
Er zijn mogelijkheden om deskundigheid vanuit het samenwerkingsverband naar de school te 
halen door het aanvragen van Ambulante Begeleiding. Dat kan ondersteuning zijn op verschillende 
gebieden. Bijvoorbeeld vragen op het gebied van gedragsproblemen, hoogbegaafdheid, 
lezen/spelling, rekenen en combinaties daarvan. Indien de school zo’n aanvraag doet wordt u als 
ouder vooraf hierin gekend. Op school is een folder beschikbaar over preventieve ambulante 
begeleiding. 
 
4.12.3 Ondersteuningsteam 
Elke school heeft een ondersteuningsteam. In het ondersteuningsteam worden leerlingen 
besproken waarvan de ondersteuning de mogelijkheden van de school mogelijk te boven gaan. 
Hierbij kan het gaan om een mogelijke doorverwijzing naar een andere school of het organiseren 
van extra hulp voor het kind en/of het gezin. 
 
In het ondersteuningsteam zitten een directielid, de intern begeleider of zorgcoördinator, de 
leerkracht ,een medewerker vanuit het sociaal team van de gemeente en mogelijk nog andere 
deskundigen (bijvoorbeeld een orthopedagoog). 
 
Als uw kind besproken wordt in het ondersteuningsteam, dan wordt u daarbij altijd uitgenodigd. 
 
4.12.4 Verwijzing naar DaVinci, speciaal onderwijs of speciaal Basisonderwijs 
Als duidelijk is geworden dat alle hulp die tot dan toe aan de leerling op school gegeven is niet 
voldoende blijkt te zijn om de problemen op te lossen, wordt de leerling aangemeld bij de CLO 
(Commissie Leerlingen Ondersteuning). Voor aanmelding is toestemming van de 
ouders/verzorgers nodig. In het (uitzonderlijke) geval dat zij (na zorgvuldig overleg) geen 
toestemming zouden geven voor aanmelding bij de CLO, worden met de betreffende 
ouders/verzorgers afspraken gemaakt en vastgelegd over de grenzen van de begeleiding van hun 
kind op school. 
 



Aan de hand van het aanvraagformulier gaat de CLO stapsgewijs na wat precies de problemen zijn 
van de leerling, welke ondersteuning er op school is gegeven, waarom het niet heeft geholpen, 
welke hulp er nu nog nodig is en hoe die gegeven kan worden. 
 
De CLO kan vervolgens adviseren over de wijze waarop de leerling binnen de school aanvullend 
begeleid kan worden (bijvoorbeeld door ambulante begeleiding vanuit het 
samenwerkingsverband). 
 
De uitkomst van de bespreking kan echter ook zijn, dat de leerling het beste geholpen kan worden 
op een school voor speciaal basisonderwijs (sbo), speciaal onderwijs (SO) of op DaVinci. 
 
4.13 Schorsing en verwijdering 
Wij hopen dat dit nooit nodig zal zijn, maar indien nodig heeft het schoolbestuur in samenspraak 
met de scholen (goedgekeurd door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) een protocol 
voor schorsing en verwijdering van leerlingen opgesteld. Voor ouders/verzorgers ligt dit protocol 
op school ter inzage. 
 
4.14 Overige zaken in kader Zorg & Begeleiding 
4.14.1 Het leerlingdossier 
Van ieder kind op onze school wordt een digitaal leerlingdossier bijgehouden. Daarin worden 
gegevens opgenomen over het gezin, de groepsbesprekingen, de leerlingbesprekingen, 
gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen, toets- en rapportgegevens van 
de verschillende jaren. 
Het digitale leerlingdossier is altijd ter inzage voor ouders, wel graag van te voren even overleggen 
met de Intern Begeleidster of zorgcoördinator zodat wij tijd voor u vrij kunnen maken om 
eventuele vragen te beantwoorden. 
 
4.14.2 Jeugdgezondheidszorg  
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het gezond en veilig 
opgroeien van kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit doet de JGZ op het 
consultatiebureau, op school en in de wijk. Iedere school heeft een 
eigen JGZ-team.  
 
Het JGZ-team van IKC Carrousel;  

• Doktersassistente: Ingrid Hanou  
• Jeugdverpleegkundige: Wendy de Geest  
• Jeugdarts: Charlotte van Gent en Margriet Maris-Prins 

 
Standaard onderzoeken 
Op de basisschool krijgen kinderen twee standaardonderzoeken. Dit gebeurt rond 6 jaar en rond 
10 jaar door de doktersassistent. Bij deze onderzoeken kijken we naar de groei en ontwikkeling. 
Ook vragen wij hoe het met uw kind thuis, op school en in de vrije tijd gaat. Ouders/verzorgers zijn 
er bij deze onderzoeken niet bij. U krijgt thuis vooraf aan het onderzoek een brief met daarbij een 
vragenlijst. Hierop kunt u vragen stellen over de gezondheid, ontwikkeling of het gedrag van uw 
kind. 
 
Spreekuren 
Wij nodigen u samen met u kind uit voor het spreekuur als uit het onderzoek bijzonderheden zijn 
gekomen. Ook kunt u zelf een afspraak maken als u vragen heeft. Dit kan gaan over de 
ontwikkeling, gezondheid (gehoor, zien, motoriek, groei) of opvoeding van uw kind. Denk hierbij 
aan eten, slapen, zindelijkheid, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de puberteit (als het kind 
iets ouder is). 
 
 



Vragen of een afspraak maken? 
• Bel ons op werkdagen op telefoonnummer 088 355 60 00 of mail naar ggd@vggm.nl. 
• Ga naar https://ggdgm.nl/kind-opvoeding/kinderen-4-12-jaar  
 
4.14.3 Sociaal team Zevenaar 
Binnen het Sociaal Team kunnen ouders bij het loket Maatschappelijke Ondersteuning terecht 
voor hulp bij opvoedingsvragen, ondersteuning en jeugdhulp. School kan ondersteunen bij het 
formuleren van de hulpvraag. 
 
4.14.4 VIRA (Verwijsindex Regio Arnhem) 
Met de meeste kinderen en jongeren gaat het gelukkig goed. Maar soms is extra aandacht of hulp 
nodig. Als organisaties goed samenwerken kan de juiste hulp worden geboden. Dus is het 
belangrijk dat organisaties elkaar snel kunnen vinden. Daarvoor is de Verwijsindex ontwikkeld. 
IKC Carrousel is daarom binnen het SWV De Liemers aangesloten op de landelijke Verwijsindex. Dit 
is een landelijk digitaal systeem waarin mensen die met kinderen en jongeren werken hun zorg 
kunnen uiten. 
 
Hoe werkt het? 
De VIRA is een digitaal systeem waarin leerkrachten, hulpverleners en begeleiders een kind of 
jongere kunnen signaleren. Zij gebruiken dit als ze zich zorgen maken over een kind of als er 
problemen zijn. Denk hierbij aan gedragsproblemen of aan zorgen over de thuissituatie. Zij 
plaatsen alleen het signaal dat zij zich zorgen maken over uw kind, maar niet waarover ze zorgen 
hebben. 
 
Hiervoor is geen toestemming van de ouders/verzorgers nodig. In principe worden zij wel op de 
hoogte gebracht. 
 
Het signaal komt terecht in de VIRA. Dit systeem heeft als doel dat mogelijke andere hulpverleners 
die betrokken kunnen zijn bij uw kind, elkaar via de VIRA kunnen vinden. Hierdoor kunnen de 
hulpverleners sneller contact met elkaar opnemen en kan de hulp op elkaar afgestemd worden. 
 
Op www.verwijsindex.tv/ouders kunt u een filmpje zien waarin meer informatie over de 
Verwijsindex staat.  
 
 



5 De kwaliteit van ons onderwijs 
 
De kwaliteit van het basisonderwijs op een school wordt door de inspectie beoordeeld. De 
beoordeling is gebaseerd op een oordeel over de onderwijs opbrengsten aan het einde van de 
schoolperiode en de indicatoren betreffende de inrichting van het onderwijsleerproces, die in het 
toezichtkader van de inspectie zijn uitgewerkt.  
 
5.1 Zicht op ontwikkeling 
De resultaten van onze leerlingen worden goed gevolgd. Door proefwerken en toetsen die horen 
bij de onderwijsleerpakketten, bekijken we de vorderingen en ontwikkelingen. Vanaf groep 2 
worden de onafhankelijke toetsen van het leerling onderwijs volgsysteem (LOVS) afgenomen. 
 
Het leerling onderwijs volgsysteem (LOVS) is een belangrijk hulpmiddel bij de zorgverbreding 
binnen onze school. Het helpt de leerkrachten om sneller te signaleren waar hulp noodzakelijk is. 
Bovendien geeft het inzicht in het niveau van de individuele leerling, het niveau van de groep en 
het niveau van de school. Het bestaat uit landelijk genormeerde toetsen op het gebied van lees- 
en taalvoorwaarden, technisch- en begrijpend lezen, spelling, rekenen en sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Deze toetsen worden twee (soms drie maal) per jaar afgenomen. Het LOVS is vrijwel 
volledig geautomatiseerd, zodat ook de resultaten door de jaren heen met elkaar kunnen worden 
vergeleken. 
 
5.2 Eindtoets 
De eindtoets basisonderwijs in groep 8 is niet bedoeld om de vorderingen van de leerlingen te 
meten, maar deze toets verschaft informatie over individuele leerlingen in verband met de 
overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. In de eindtoets worden o.a. 
kennis, inzicht en toepassingsvaardigheid onderzocht op het gebied van informatieverwerking, 
rekenen en taal. De toets is één van de hulpmiddelen die gebruikt worden bij het kiezen van de 
vervolgschool.  
 

CITO Eindscore Landelijk gemiddelde School gemiddelde 
2019 - 2020 Geen eindtoets vanwege 

COVID 
Geen eindtoets vanwege 
COVID 

2018 - 2019 535,7 535,9 
2017 - 2018 533,5 534,8 

 
Bij het vergelijken van eindopbrengsten is terughoudendheid op zijn plaats. De resultaten kunnen 
door allerlei factoren worden beïnvloed, bijvoorbeeld het in meer of mindere mate laten 
uitstromen naar de speciale school voor basisonderwijs, de mate waarin kinderen op eigen niveau 
werken, of de capaciteiten van leerlingen in een bepaald leerjaar. We maken in onze schooljaar 
evaluatie een analyse per leerjaar, per afdeling. 
 
Het afnemen van een Centrale eindtoets binnen het basisonderwijs is verplicht. Alle leerlingen op 
onze school nemen deel aan de CITO eindtoets. Bij de plaatsing op de school voor voortgezet 
onderwijs is het advies van de basisschool leidend. 
 
5.3 Verwijzingen naar het voortgezet onderwijs 
Voor niveauverwijzing naar het voortgezet onderwijs wordt naast de uitslag van alle toetsen ook 
gekeken naar de sociaal-emotionele ontwikkeling, het doorzettingsvermogen en de werkhouding 
van de leerling. 
 
 
 
 
 



 
De doorstroom naar het voortgezet onderwijs was in 2020 als volgt;  
 

 
VMBO - b 

 
5,9% 

 
VMBO – b/-k 

 
2,9% 

 
VMBO - k 

 
20,6% 

 
VMBO – (g)t 

 
32,4% 

 
havo 

 
23,5% 

 
vwo 
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In de groepen wordt de overstap naar het voortgezet onderwijs voorbereid. Om een algemeen 
beeld te krijgen van het voortgezet onderwijs bezoeken de groepen 8 jaarlijks mini-lessen. 
Daarnaast zal de voorbereiding op het voortgezet onderwijs een terugkerend onderwerp zijn 
tijdens de oudergesprekken in groep 7 en 8. Na overleg met de ouders/verzorgers wordt in 
februari een definitief schooladvies gegeven. 
 
Een voortgezet onderwijs school kiezen? Hoe doe je dat? 
In januari organiseren de scholen voor voortgezet onderwijs open dagen voor alle leerlingen uit 
groep 7 en 8. De onderwijsbehoeften van uw zoon/dochter zijn van belang bij de keuze van een 
school en u kunt hier dan ook gericht vragen over stellen tijdens de open dagen. Als basisschool 
adviseren wij om meerdere scholen voor voortgezet onderwijs te bezoeken zodat u een gedegen 
beeld krijgt van het onderwijsaanbod in de regio. U ontvangt van ons in oktober/november de 
schoolkeuzegids waarin alle voortgezet onderwijsscholen uit de regio zich presenteren en de open 
dagen worden vermeld. 
 
Wanneer u een school heeft gekozen bent u zelf verantwoordelijk voor de inschrijving. Het 
inschrijfformulier is te verkrijgen via de website van de desbetreffende school. Wij zullen een 
(warme) overdracht verzorgen waarin we de belangrijkste didactische-, sociaal-emotionele 
gegevens van uw zoon/dochter zullen vermelden. Als vanzelfsprekend wordt deze rapportage 
vooraf met u besproken. Mocht u vragen hebben dan kunt u uiteraard altijd terecht bij de 
leerkrachten van de bovenbouw (groep 7/8). 
 
Voortgezet onderwijsscholen rapporteren de resultaten van oud-leerlingen ook weer terug aan de 
basisschool. Wij verwerken deze gegevens en kunnen een leerling dus volgen gedurende de 
schoolloopbaan op het voortgezet onderwijs. 
 



 
6. Het onderwijs en de voorzieningen 

 
 
6. 1. Schooltijden 
In onderstaand schema vindt u de schooltijden van IKC Carrousel. Wij werken met het Hoorns 
model. Dit betekent dat onze leerlingen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 14.30 naar 
school gaan, de woensdag tot 12.30. 
 

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 8:30 – 14:30 
Inloop om 8:15 

Woensdag 8:30 – 12:30 
Inloop om 8:15 

 
Iedere ochtend is er ruimte om 15 minuten buiten te spelen.  
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag spelen de kinderen met de lunchpauze minimaal 30 
minuten buiten.  
 
6.2 Het continurooster en lunchen op school! 
Wij werken op IKC Carrousel met een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen tussen de 
middag op school blijven en eten in hun eigen klas. Na het eten spelen de kinderen 30 minuten 
buiten of geven de groepsleerkrachten de kinderen de mogelijkheid om rust te nemen. De 
verantwoordelijkheid van de gehele lunchpauze berust bij de leerkrachten.  
 
Schoolafspraken voor gezond eten    
Op IKC Carrousel blijven de leerlingen de hele dag op school. Er wordt dan ook gezamenlijk 
gegeten in de groepen. Goed en gezond eten en drinken is een zeer belangrijke basis om goed te 
kunnen functioneren op school, maar ook thuis en op de sportvereniging. 
 
Wij stimuleren het eten van fruit en/of een bruine of volkoren boterham dun belegd met hartig of 
zoet. Ook een gezonde wrap of salade behoort tot een verantwoorde keuze. Snoep is tijdens de 
pauzes niet toegestaan. 
 
Koolzuurhoudende dranken en energiedranken zijn op school niet toegestaan. Vruchtensappen 
worden niet gestimuleerd, want die bevatten veel suikers. Wij adviseren u om deze reden om 
(half)volle melk of water mee te geven aan uw kind. 
 
Ook dit schooljaar krijgen we 3x per week EU- schoolfruit. De kinderen hoeven op die dagen geen 
fruit mee te nemen. Als kinderen het schoolfruit niet lusten, moeten ze zelf fruit van thuis 
meenemen. Fruit voor fruit. Via Social schools zult u hiervan op de hoogte worden gesteld. 
 
Dit schooljaar zijn we op locatie Kardinaal de Jong gestart met schoolzuivel.  
 
Woensdag is onze vaste waterdag! 
Kraanwater is ontzettend gezond en kinderen kunnen zich beter concentreren door het drinken 
van voldoende water. Op woensdag is onze vaste waterdag. Buiten deze dag wordt het water 
drinken gestimuleerd. De kinderen nemen zelf een (afsluitbare) bidon/ fles mee naar school. 
Het is aan te bevelen om de lunch in een beker en trommel (met de naam erop) mee te geven. 
 
  



 
6.3 Vakanties 
Het vakantierooster is samengesteld in overleg met alle scholen van LiemersNovum  

Vakanties/vrije dagen 
Herfstvakantie 25 okt t/m 29 oktober 2021 
Kerstvakantie 27 dec t/m 7 jan 2022 
Voorjaarsvakantie 1 t/m 5 maart 2022 
Goede vrijdag + Pasen 15 april en 18 april 2022 

Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022 
Hemelvaart (+vrijdag) 26 en 27 mei 2022 
2e Pinksterdag 6 juni 2022 
Zomervakantie 25 juli t/m 2 september 2022 

 
6.4 Studiedagen schooljaar 2021-2022 
Onderwijs is altijd in ontwikkeling. Vandaar dat de leerkrachten jaarlijks hun vakkennis op peil 
houden en uitbreiden. Dit doen zij na schooltijd en een aantal keren per jaar tijdens een studiedag. 
De studiedag is ter ondersteuning van het onderwijsproces en de leerkracht. 
 
De kinderen krijgen tijdens zo’n studiedag vrijaf. Een studiedag wordt ruim van tevoren aan de 
ouders bekend gemaakt (zie Jaarkalender en Carrouselnieuws). 
 

• woensdag 6 oktober 2021 
• maandag 6 december 2021 
• dinsdag 1 februari 2022 
• donderdag 14 april 2022 
• vrijdag 20 mei 2022 
• vrijdag 22 juli 2022 

 
Dit schooljaar zullen er, vanwege de aankomende verbouwing, nog twee extra studiedagen 
worden ingepland. Ouders worden hier minimaal vier weken voorafgaand aan deze ingelaste 
studiedagen van op de hoogte gesteld.  
 
6.5 Ziekmelding/schoolverzuim 
Wij vragen u dringend om in geval van ziekte van een leerling dit zo spoedig mogelijk aan de 
school door te geven via Social Schools. 

 
Zoals u zeer waarschijnlijk weet, is de controle op de leerplicht de laatste jaren fors aangescherpt. 
Uw kind is leerplichtig vanaf 5 jaar. Het kan voorkomen dat er omstandigheden zijn waardoor u 
buiten de weekenden, vakanties en vrije dagen om toch extra verlof wilt hebben. 
 
Deze omstandigheden (beschreven in art. 11 van de Leerplichtwet) kunnen zijn: 

• Huwelijk van bloed- of aanverwanten. 
• Gezinsuitbreiding. 
• Ernstige ziekte van gezinsleden. 
• Huwelijks- of ambtsjubileum van bloed- of aanverwanten. 
• Beroepsmatig 

 
Verlof kunt u via Social Schools aanvragen.  
 
Extra vakantieverlof is alleen mogelijk wanneer u kunt aantonen dat u een beroep heeft waarbij u 
in de schoolvakanties geen vakantie kunt opnemen. Dit verlof mag echter nooit in de eerste twee 
weken van het nieuwe schooljaar plaatsvinden en het moet bovendien de enige gezinsvakantie in 
dat schooljaar zijn. 



 
De directeur heeft in beperkte mate de bevoegdheid om dit verlof te geven. Bij uitzondering moet 
overlegd worden met de leerplichtambtenaar. 
 
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar 
wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de 
leerplichtambtenaar te melden. 
 
Op school wordt in alle groepen het verzuim van de leerlingen bijgehouden. De verzuimregistratie 
wordt door de inspectie bij schoolbezoek gecontroleerd. 
Bij herhaald ongeoorloofd verzuim wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. 
 
Bij een opname in het ziekenhuis c.q. langdurige (geïndiceerde) ziekte kunnen ouders/verzorgers 
vragen om ondersteuning bij het onderwijs. U kunt daarvoor het beste contact opnemen met de 
school. 
 
6.6 Leerlingenadministratie 
Onze leerlingenadministratie is altijd up-to-date. Om dit zo te kunnen houden, verzoeken wij u 
vriendelijk om adreswijzigingen, verandering van huisarts, wijziging van telefoonnummers, e-
mailadressen, etc. zo snel mogelijk door te geven via: 
admin.carrouselzevenaar@liemersnovum.nl.  
Dit geldt uiteraard ook voor alle andere gegevens die voor school van belang zijn. 
 
Ook verzoeken wij u om wijzigingen zelf te veranderen in Social Schools.  
 
Als u een geheim telefoonnummer heeft, dan kunt u de groepsleerkracht ieder jaar het nummer 
geven met de mededeling dat het alleen bij hem/haar mag blijven. U kunt er ook voor kiezen het 
nummer te laten opnemen in de schooladministratie, het nummer staat dan als geheim genoteerd 
en zal niet aan derden worden doorgegeven. U kunt er ook voor kiezen geen nummer door te 
geven. In dat geval bent u als ouder verantwoordelijk voor uw bereikbaarheid in geval van een 
calamiteit. 
 
6.7 Voorschoolse en buitenschoolse opvang (VSO en BSO) 
Binnen ons IKC valt ook Humankind. Humankind is een landelijke organisatie, die gespecialiseerd is 
in alle vormen van buitenschoolse opvang: voorschoolse opvang (VSO), tussen schoolse opvang 
(TSO), buitenschoolse opvang (BSO), opvang tijdens schoolvrije dagen en vakantie-opvang. 
Kinderopvang Humankind biedt voor kinderen van alle leeftijden een passend en sluitend 
arrangement. Als kinderen tevreden zijn, kunnen ouders hun drukke taken met een gerust hart 
uitvoeren. 
 
In het gebouw van IKC Carrousel, locatie Kardinaal de Jongstraat, is ook BSO ‘Kleine Robbe’ 
gevestigd.  
 
Voor meer informatie over ons aanbod en tarieven kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met 
ons plaatsingsbureau, telefoonnummer: 0315-641443. 
Zie ook onze website: www.kinderopvanghumankind.nl. 
 



*Juf Jeannette 
Eventmanager, schoolopleider, beeldcoacher, talentbegeleider 
* Juf Anne 
ICT-coordinator 
*Juf Elsa 
Zorgcoordinator DaVinci, gedragspecialist 
*Juf Wendy 
NT2-specialist in opleiding 
*Juf Anouk 
Jeugd-Breincoach 
*Juf Kitty 
 Talentbegeleider 

7. Het team 
7.1 Team IKC Carrousel 
Onze school wordt bezocht door ongeveer 200 leerlingen, verdeeld over twee locaties, met in 
totaal 9 groepen en er werken 15 leerkrachten. De meeste leerkrachten staan voor een groep. 
Naast de groepsleerkrachten zijn er op IKC Carrousel ook mensen werkzaam die een niet-groep 
gebonden functie vervullen. Denk daarbij aan een intern begeleider, coördinator DaVinci, 
zorgcoördinator, eventmanager, leraarondersteuners, administratief medewerker, 
interieurverzorger, participatiebaan medewerkers, vrijwilligers, conciërge, schoolopleider en een 
directeur. 
 
Tevens beschikt onze school over enkele vakleerkrachten.  
 

Groepsleerkrachten 

 IKC Carrousel – afdeling regulier IKC Carrousel – afdeling DaVinci 

Groep 1/2 Juf Saskia 
Juf Wendy 

DaVinci Gamma 
(groep 3/4/5) 

Juf Jantien 
Juf Jobien 

Groep 3 Juf Anne* 
Juf Wendy* 

DaVinci Beta 
(groep 6/7) 

Juf Elsa* 
Juf Kitty* 

Groep 4 Juf Ilse 
Juf Marika 

DaVinci Alpha 
(groep 7/8) 

Juf Floortje 
Meester Jochem 

Groep 5 Juf Claudia 
Juf Marika 

 

Groep 6/7 Juf Anouk* 
Juf Jeannette* 

Groep 7/8 Meester Dave 

Cheetah/Tijger-
groep 

Juf Jeannette 

 
Ondersteuning 

 
Directeur Petra van den Brink 
Coördinator DaVinci Femke Peters 
Intern Begeleider Petra Timmerman 
Leraarondersteuners Abegael Borreo-van den heuvel en Inge Gijsberts 
Vakleerkracht bewegingsonderwijs Yorick Vleghert 
Vakleerkracht schaken (DaVinci) Niels van den Mark 
Vakleerkracht Chinees (DaVinci) Maylinthia Jillings 
Administratief medewerker Carla Polman 
Conciërge Benedict Jansen en Anita Gerrits 
Interieurverzorgster Petra van Beijnum 

 
Binnen DaVinci zijn er ook vakdocenten die op projectbasis ingezet worden. Zij zijn niet het gehele 
jaar, maar enkele weken in het schooljaar op school te vinden. Denk daarbij aan 
muziekleerkrachten van Kunstwerk en expressieve leerkrachten van Podiumschool de Vloer. 
 
7.2 Vervanging 
In geval van ziekte bij een leerkracht proberen we een invalleerkracht te regelen. Hiervoor zijn we 
aangesloten bij de vervangingspool; PON. De school heeft hierbij geen keuze welke invalleerkracht 
er komt.  
 



Mocht de vervangingspool geen invalleerkrachten beschikbaar hebben dan kijken we of de vraag 
intern op te lossen is. Lukt dit ook niet dan worden de kinderen verdeeld over de verschillende 
klassen. Bij meerdere afwezige leerkrachten zijn we uiteindelijk genoodzaakt om de kinderen vrij 
te geven.  
De samenwerking met PON en interne oplossingen hebben ervoor gezorgd dat het tot op heden 
nog niet is voorgekomen dat een klas naar huis is gestuurd omdat er geen vervanger was. 
 
7.3 Stagiaires 
IKC Carrousel is een officiële opleidingsschool. Dit betekent dat we opgeleid zijn om stagiaires te 
begeleiden en dat we in alle groepen stagiaires wensen en kunnen ontvangen. 
Ook dit jaar bieden wij studenten van de lerarenopleiding (de Pabo) en de onderwijsassistent 
opleiding (o.a opleiding Zorg en Welzijn) weer de gelegenheid bij ons ‘het vak te leren’. Zij komen 
in het kader van hun studie lesgeven en onderzoek doen.  
Deze studenten zijn gedurende het schooljaar op een vaste dag aanwezig en worden ingezet zowel 
binnen als buiten het lesgebeuren, om zo de praktijk zo goed mogelijk onder de knie te krijgen. 
 
In schooljaar 2021/2022 werkt er in groep 3 een LIO (Leerkracht in opleiding). Hij neemt, onder 
verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht, alle taken over van de leerkracht. 
 
Er geldt een notitie voor het gebruik van persoonsgegevens voor studenten van de 
opleidingsscholen.  

• Als we beeldmateriaal willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een 
les van de student of leerkracht op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo 
nodig om toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen 
gebruiken, dan op het toestemmingsformulier vermeld staat, nemen we contact met u op. 
 

• Voor het afstudeeronderzoek geldt een andere bewaartermijn (7 jaar). Gebruik van 
beeldmateriaal voor afstudeeronderzoek valt daarom buiten het gebruik waarvoor via het 
toestemmingsformulier toestemming verleend wordt. Wanneer gebruik van beeldmateriaal 
voor een afstudeeronderzoek nodig is, moet de student hier apart toestemming voor vragen. 

 
7.4 Scholing van leerkrachten 
Een leerkracht is voor het leven bevoegd maar zeker niet voor het leven bekwaam. Vandaar dat 
ook leerkrachten regelmatig terug keren in de schoolbanken om op de hoogte te blijven van 
ontwikkelingen in het onderwijs en om zich verder te verdiepen in aspecten van het lesgeven. U 
merkt hier meestal niets van, omdat de nascholing vaak op studiedagen, in de avonduren of op 
woensdagmiddag is.  
Af en toe komt het voor dat de nascholing onder lestijd valt. In dat geval wordt er een invaller 
geregeld. Daarnaast heeft het team ook gezamenlijke studiemomenten. Deze studiemomenten 
zijn onder schooltijd en dus zijn alle kinderen vrij.  
 
7.5 Bereikbaarheid van school en groepsleerkrachten 
Wij zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 uur en 17.00 uur op school te bereiken op 
telefoonnummer: 0316-526069. De locatie aan de Bizetstraat met de DaVinci groepen is 
bereikbaar op: 0316-524757. 
 
In enkele gevallen kan het voorkomen dat u de leerkracht(en) wilt mailen. Hier gaat onze voorkeur 
echter niet naar uit. Zeker wanneer het problemen betreft hebben we liever persoonlijk contact. 
Mocht u iets kleins, organisatorisch hebben, kunt u er ook voor kiezen om rechtstreeks contact te 
zoeken via de Social Schools app of de mail. 
 
Mocht u één van de teamleden in het weekend of in de vakantie dringend nodig hebben, dan kunt 
u een bericht via Social Schools naar de directeur sturen. 
  



8. Contacten met ouders 
 
Wij hechten als school erg veel waarde aan een goed contact met de ouders en streven naar een 
situatie waarin ouders gemakkelijk en graag naar school komen. Dit vindt plaats op verschillende 
manieren. Door mondelinge en schriftelijke informatie, contacten over individuele kinderen, 
ouders die komen helpen op school, ouders die meedenken over de opzet, inhoud en organisatie 
van het onderwijs op school.  
 
8.1 Informatieavonden 
Aan het begin van het schooljaar nodigen we alle ouders uit voor een informatieavond op school.  
IKC Carrousel – afdeling regulier organiseert deze avond in de vorm van een inloopavond. Ouders 
en verzorgers kunnen samen met hun kind de school binnen lopen, de groep bezoeken, het werk 
van de kinderen bekijken en vragen stellen aan de leerkracht.  
IKC Carrousel – afdeling DaVinci presenteert aan ouders het jaarprogramma van de 
desbetreffende groep. Ouders en verzorgers worden deze avond meegenomen in de 
verwachtingen van komend schooljaar.  
 
De medezeggenschapsraad, oudervereniging en directie zullen op deze informatieavonden ook 
informatie verstrekken. De oudervereniging doet dit middels een algemene jaarvergadering. Het 
algemene jaarverslag, het financiële jaarverslag en de begroting van het lopende schooljaar 
worden gedeeld.  
 
8.2 Kennismakingsgesprekken en keer-om gesprekken 
Aan het begin van het schooljaar worden ouders tevens uitgenodigd voor een kennismakings- of 
keer-om gesprek. Tijdens dit gesprek kunnen de groepsleerkrachten en ouders/verzorgers elkaar 
leren kennen. Tevens krijgen ouders/verzorgers de ruimte om informatie te delen over hun kind. 
Doel is om zicht te krijgen hoe het kind dit schooljaar is gestart.  
 
8.3 Rapport- en Talentdossiergesprekken 
IKC Carrousel – afdeling regulier 
In februari en juli ontvangen alle kinderen van groep 3 t/m groep 8 een rapport. Na ieder rapport 
vinden er rapportgesprekken plaats. Ouders en verzorgers krijgen dan de gelegenheid om vragen 
te stellen over het rapport.  
De kinderen uit groep 1 en 2 krijgen geen rapport. Wel vindt er een voortgangsgesprek plaats.  
 
IKC Carrousel – afdeling DaVinci 
In februari en juli ontvangen alle kinderen een talentdossier. Na het talentdossier van februari 
vindt er een Talentdossier-gesprek plaats. Ouders en verzorgers krijgen dan de gelegenheid om 
vragen te stellen over het Talentdossier.  
 
In juli worden er alleen Talentdossier-gesprekken gehouden wanneer ouders of leerkrachten 
specifieke zorgvragen hebben voor het volgende schooljaar.  
 
8.4 Pedagogische gesprekken 
Deze gesprekken vinden alleen plaats voor afdeling DaVinci. 
In oktober/november vinden er pedagogische startgesprekken plaats. Doel van dit gesprek is het 
samenstellen van het profiel van het hoogbegaafde kind en gezamenlijk de aanpak en begeleiding 
van het kind vast te stellen.  
 
8.5 Doorschuifochtend 
De doorschuifochtend vindt alleen plaats voor afdeling regulier. 



Aan het einde van het schooljaar vindt er een doorschuifochtend plaats. Alle leerlingen gaan deze 
ochtend ‘op bezoek’ bij de nieuwe leerkracht van het volgende schooljaar. Ook leerlingen die na 
de zomervakantie nieuw op school komen, worden voor deze ochtend uitgenodigd. 
 
8.6 Nieuwsbrieven 
Iedere maand wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen tijdens de afgelopen maand of over 
de ontwikkelingen die de komende maand volgen. U ontvangt onze nieuwsbrief digitaal en hij is 
ook altijd terug te vinden op de website van de school.  
 
8.7 Social Schools 
De school heeft een eigen app waarmee nieuws van de school en informatie over de groep wordt 
gedeeld. Als uw kind op school komt krijgt u een koppelcode waarmee u de app kan activeren.  
 
8.8 Jaarkalender  
Via de schoolapp kunt u de jaar kalender bekijken. Hierop staan per maand de belangrijkste 
activiteiten weergegeven.  
 
8.9 Schoolgids  
De schoolgids vindt u op de website van de school.  
 
8.10 Beleid informatievoorziening bij gescheiden ouders  
Onze school streeft ernaar ook na de scheiding beide ouders zo goed mogelijk te blijven 
informeren over het welzijn en de ontwikkeling van hun kind op school. Aan de andere kant wil 
school ook zo goed mogelijk geïnformeerd blijven over hoe de zorgverdeling geregeld is en hoe de 
communicatie verloopt tussen ouders. Op die manier kan de leerkracht het gedrag van uw kind 
beter begrijpen en inspelen op de veranderingen in de thuissituatie. 
De beleidslijn binnen de school bij verzorgende ouders is: 
 
1. Alle informatie gaat naar de ouder waarbij het kind woont. 
2. De algemene informatie (mail, nieuwsbrief e.d.) worden zoveel mogelijk via de site van de school 

of digitaal aan beide ouders gestuurd. 
3. Kindgebonden informatie (rapporten, toets resultaten, verwijzing vervolgonderwijs, foto’s) 

worden aan de verzorgende ouder meegegeven. Deze is in principe verantwoordelijk voor het 
informeren van de andere ouder. Wanneer dit problemen geeft dan kan de andere ouder een 
verzoek indienen bij de directeur om de kindgebonden informatie apart te ontvangen. Per 
situatie zal bekeken worden wat dan een goede oplossing is. 

4. Bovengenoemde werkwijze geldt ook voor uitnodigingen voor ouderavonden (inclusief 10 
minuten gesprekken): de verzorgende ouder informeert en overlegt met de andere ouder. 

5. De standaard uitnodiging voor een (10 minuten) gesprek geldt voor een gezamenlijk 
oudergesprek. Andere gesprekken met één van de ouders worden alleen op verzoek en met 
reden onderbouwd. Verzoeken hiertoe worden iedere keer opnieuw bekeken. De reden is dat 
het voor een kind belangrijk is dat het weet dat ouders samen op school komen, ook na de 
scheiding. 

6. Bij geschillen tussen ouders over het wel/niet ophalen van de kinderen door de ouder waarbij 
het kind niet woont, kan de school alleen afspraken maken als daartoe een uitspraak van de 
rechter ten grondslag ligt. 

 
8.11 Interne-vertrouwenspersoon voor leerkrachten, leerlingen en ouders 
Op onze school zijn Anouk Looman, Saskia van der Kemp en Femke Peters de 
vertrouwenspersonen.  
De belangrijkste taken van de vertrouwenspersoon zijn: 
• Contact opnemen met ouders als een kind melding maakt van seksuele intimidatie. 



• Oog hebben voor de uitwerking van gebeurtenissen van agressie, geweld, seksuele intimidatie 
en discriminatie. 
In geval van problemen/conflicten tussen ouders en leerkracht(en) kan de vertrouwenspersoon als 
bemiddelaar ingeschakeld worden en indien nodig, de procedure rond de klachtenregeling 
bespreken met de ouders, leerlingen en leerkrachten  
 
U kunt bovenstaande leerkrachten bereiken via Social Schools, het schooltelefoonnummer of hun 
mailadres.  
Via email: voornaam.achternaamleerkracht@liemersnovum.nl. 
 
8.12 Medezeggenschapsraad (MR) 
Een school zonder goede medezeggenschap is nauwelijks voor te stellen. Deze medezeggenschap 
en de rol van een MR daarin is daarom wettelijk geregeld.  
De gezamenlijke inbreng in de MR van leerkrachten en ouders bepaalt mede de kwaliteit van het 
onderwijs in school. De MR heeft als wettelijke taken de openheid en onderling overleg te 
bevorderen, te waken tegen discriminatie en om schriftelijk verslag daarvan te doen.  
Besluiten waarop medezeggenschap van toepassing is moeten door de directie van de school 
worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Ook kan de MR op eigen initiatief 
standpunten aan de schooldirectie kenbaar maken.  
De MR kan als klankbord gebruikt worden in het proces van meningsvorming betreffende zaken in 
en om de school. De MR houdt zich nadrukkelijk niet bezig met het runnen van de school en het 
organiseren van activiteiten. De MR houdt zich wel bezig met onderwijsplannen, lesroosters, 
financieel beleid en formatie. Hierbij heeft de MR advies of instemmingsrecht.  
Eens per jaar brengt de MR een jaarverslag uit en daarnaast worden enkele informatiemomenten 
aangegrepen om de ouders van de school te informeren.  
 
Namens het personeel heeft zitting in de MR: Kitty van Aalst, Dave Siemes en Claudia Vredeveld. 
Namens de ouders hebben zitting in de MR: Nico Roukema, Sven Tillema en Susan Quint 
Voor meer informatie en notulen van de MR vergadering verwijzen wij u naar de website van de 
school. Ook is de MR per mail bereikbaar: mr.carrouselzevenaar@liemersnovum.nl  
 
8.13 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
IKC Carrousel maakt deel uit van Stichting LiemersNovum. 
Binnen deze stichting zijn 25 scholen aan elkaar gekoppeld en worden er op hoofdterreinen 
gezamenlijke afspraken gemaakt. Deze hoofdlijnen van beleid worden besproken en 
gecontroleerd in de GMR.  
 
8.14 Oudervereniging (OV) 
De oudervereniging heeft een ouderraad die de ouder vereniging bestuurt. Voorzitter van 
de oudervereniging is mevrouw Samantha Stienezen. De oudervereniging zet zich in voor allerlei 
zaken in en rond de school.  
Zo worden er activiteiten als bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, Pasen, Carnaval en een IKC-dag in 
samenwerking met eventmanager Jeannette van Muijden georganiseerd. 
Ook pakt de oudervereniging buitenschoolse activiteiten op. Daarnaast heeft de ouderraad een 
zijtak in de vorm van de decoratiecommissie. Zij zorgen tijdens feestdagen en andere activiteiten 
voor passende decoraties.  

Tevens kan de oudervereniging op verzoek of eigen initiatief advies uitbrengen aan de 
medezeggenschapsraad over zaken die ouders in het bijzonder aangaan.  

In de, voor iedereen toegankelijke, Algemene Ledenvergadering stelt de vergadering ieder jaar de 
ouder bijdrage vast voor het komende schooljaar. Voor schooljaar 2021/2022 is deze 
ouderbijdrage vastgesteld op € 20,00 per jaar.  



De ouderbijdrage is vrijwillig, maar zonder dit budget kan de oudervereniging de feestelijke 
activiteiten niet organiseren voor uw kinderen. 
Penningmeester van de oudervereniging is Stefanie Dieckmann. 

8.15  Klachtenprocedure 
Het kan voorkomen dat u met bepaalde vragen zit die onvoldoende beantwoord worden op 
schoolniveau. U hebt gesprekken gehad met de leerkracht van uw kind, de directeur van de school 
is er bij betrokken en toch bent u niet tevreden met het resultaat. Voor die situaties is er een 
klachtenprocedure opgesteld. Stapsgewijs:  

• U bespreekt het probleem met de leerkracht. Samen zoekt u oplossingen. U komt er niet uit.  
• De directeur wordt geïnformeerd. Hoor en wederhoor vindt plaats. Er worden voorstellen 

gedaan. Ze leiden niet tot de oplossing die u voor ogen had.  
• Op schoolniveau is een interne vertrouwenspersoon aangesteld die u kan adviseren, hoe nu 

verder als bovenstaande acties niet hebben geleid tot een oplossing. In de schoolgids treft u 
de gegevens aan.  

• Het schoolbestuur wordt erbij betrokken. U informeert het bestuur over de kwestie. U wordt 
uitgenodigd voor een gesprek. Hoor en wederhoor vindt plaats.   

• Ook langs deze procedure is de kwestie niet opgelost. U doet een beroep op de 
klachtenregeling. Dat kan langs twee kanalen: 
  
a) u kunt contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van het 

Samenwerkingsverband, Chiene Hulst.  
b) u dient uw klacht schriftelijk in bij de klachtencommissie. Die melding verloopt via het 

Samenwerkingsverband passend onderwijs (SWV PO), Mercurion 36, 6903 
PZ Zevenaar. Contactpersoon: mevrouw Martine van Dijk. Tel. 0316-341618. 

 

Klachtenregeling: 
https://liemersnovum.nl/bestanden/1484/14-12-04liemersnovum.klachtenregeling.2015.pdf 
 
8.16 Stichting Leergeld de Liemers 
Soms hebben gezinnen moeite om de sportclub of muziekles van hun kinderen te betalen. Ook 
schoolkosten zoals kamp of excursie zijn voor die gezinnen bijna niet op te brengen. Wanneer deze 
gezinnen niet in aanmerking komen voor bijzondere bijstand of een andere (gemeentelijke) 
voorziening, kunnen zij, mits aan de criteria wordt voldaan, rekenen op de steun van Stichting 
Leergeld de Liemers. 
 
De kosten worden in dat geval gedeeltelijk of tot een bepaald maximum door Stichting Leergeld 
de Liemers vergoed: alle kinderen mogen meedoen en hebben recht op een sociaal leven. 
 
Stichting Leergeld de Liemers werkt met vrijwilligers die op huisbezoek gaan om samen met de 
aanvrager de mogelijkheden te bespreken, maar ook om na te gaan of andere bestaande 
voorzieningen bekend zijn en eventueel daarnaar te verwijzen. Stichting Leergeld behandelt de 
aanvraag in alle vertrouwelijkheid. 
 
8.16.1 Voor wie is Stichting Leergeld de Liemers bedoeld? 
Stichting Leergeld richt zich op ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 
tot 18 jaar, met een laag inkomen en woonachtig in de gemeenten Zevenaar, Duiven, 
Westervoort, Rijnwaarden en Montferland. 
 
8.16.2 Wat mag u van Stichting Leergeld de Liemers verwachten? 
Stichting Leergeld de Liemers verwijst in eerste instantie naar wettelijk voorliggende 
voorzieningen, indien aanwezig. Daarnaast biedt de stichting hulp door schoolreizen, kampen, 
contributies, fietsen (onder voorwaarde), sportuitrusting, etc. te betalen. 
 
Aanvragen kunnen worden ingediend bij info@leergelddeliemers.nl   



9 Overige activiteiten 
 
9.1 Feesten en vieringen op IKC Carrousel 
IKC Carrousel is een openbare school. Wij besteden aan aandacht aan diverse feesten en vieringen 
vanuit verschillende geloven en tradities.  
 
Onze school viert jaarlijks de volgende feesten schoolbreed omdat dit nationale feestdagen zijn en 
wij onderdeel zijn van de Nederlandse maatschappij: 
 
Sinterklaas 
IKC Carrousel staat in Zevenaar. Gezien de maatschappelijke discussie en verschillen in wijze van 
vieren kiezen wij ervoor gemeente Zevenaar te volgen in de invulling voor het Sinterklaasfeest. 
Jaarlijks hebben wij een vaste opbouw in de aanloop naar dit feest. Denk daarbij aan een 
pietenochtend tijdens de gymlessen.  
 
Kerst 
IKC Carrousel viert Kerst met een diner. Deze organiseren we vaak in de avond. Kinderen mogen 
dan in hun mooiste en feestelijkste outfit op school komen. Ieder kind maakt zijn eigen hapje en 
neemt dit mee naar school.  
 
Nieuwjaar 
IKC Carrousel viert Nieuwjaar bij binnenkomst op de eerste schooldag in januari door voor 
aanvang van de lesdag gezamenlijk te proosten op het nieuwe jaar. 
 
Carnaval 
IKC Carrousel viert Carnaval op de vrijdag voor de voorjaarsvakantie, aansluitend bij het landelijk 
en Zevenaars gebruik. Alle kinderen mogen dan verkleed naar school komen. Deze dag 
organiseren wij een passende en feestelijke invulling.  
 
Koningsdag  
IKC Carrousel viert Koningsdag op de vrijdag van of voorafgaande aan 27 april, aansluitend bij de 
gemeente Zevenaar. De groepen 5 t/m 8 nemen deel aan de sportacitivteiten, die de gemeente 
Zevenaar in samenwerking met de sportverenigingen organiseert. De groepen 1 t/m 4 hebben een 
sport- en speldag op school.  
 
Daarnaast zijn er nog enkele feesten en vieringen waar wij jaarlijks schoolbreed aandacht aangeven 
omdat dit feestdagen en/of bijzondere gelegenheden zijn binnen een groot deel van de Nederlandse 
bevolking. 
 
Suikerfeest 
IKC Carrousel besteedt in elke klas op eigen wijze aandacht aan het Suikerfeest, passend bij de 
wensen en behoeften van de kinderen en leerkracht. 
 
Bevrijdingsdag 
IKC Carrousel besteedt in elke klas op eigen wijze aandacht aan (4 mei en) Bevrijdingsdag, passend 
bij de wensen en behoeften van de kinderen en leerkracht. 
 
Tevens bieden wij leerkrachten ook de mogelijkheid om op eigen keuze of project aandacht te geven 
aan feesten of vieringen. Denk daarbij aan Halloween, Dierendag, Valentijsdag, Divali.  
 
9.2 Excursies 
Regelmatig maken we allerlei educatieve uitstapjes naar instellingen en bedrijven. Voor het 
vervoer doen wij een beroep op ouders om te rijden met de auto.  



In het belang van de veiligheid van al onze leerlingen verzoeken wij alle rijdende ouders rekening 
te willen houden met de aandachtspunten, volgens wettelijke regeling.  
 
9.3 Sportactiviteiten 
Als school nemen we regelmatig deel aan sporttoernooien zoals bijvoorbeeld het voetbal, 
volleybal en schaaktoernooi. Bij al deze activiteiten zijn ouders, als begeleiders, helpers of als 
toeschouwers, noodzakelijk en dus van harte welkom.  
 
9.4 Schoolkamp groep 8  
Wij kiezen als school bewust om aan de start van een schooljaar op kamp te gaan. Kinderen leren 
elkaar aan de start van een jaar op een ontspannen manier kennen en het bevordert de 
groepsbinding.  
 
IKC Carrousel – afdeling regulier 
Groep 8 gaat ieder schooljaar weer op schoolverlaterskamp. Ouders worden door de leerkracht 
van groep 8 op de hoogte gesteld van de kamplocatie en de data. Voor dit kamp geldt een eigen 
bijdrage per kind.  
 
IKC Carrousel – afdeling DaVinci 
Alle kinderen uit groep 7 en 8 gaan om de twee jaar gezamenlijk op kamp. Ouders worden door de 
leerkracht op de hoogte gesteld van de kamplocatie en de data. Voor dit kamp geldt een eigen 
bijdrage per kind. 
 
9.5 musical groep 8 en DaVinci Alpha 
Aan het einde van het schooljaar verzorgt groep 8 en DaVinci Alpha op een fantastische wijze de 
musical. Alle leerlingen en heel veel ouders/verzorgers en genodigden genieten hier elke keer 
weer van. Over de datum en de organisatie rond de voorstelling wordt u t.z.t. uitgebreid 
geïnformeerd. 
 
9.6 Verkeersexamen  
In april/mei doen onze leerlingen van de groepen 7 mee aan het landelijke verkeersexamen. 
Dit bestaat uit een theoretisch en praktisch deel. Als de kinderen hiervoor slagen ontvangen ze 
een verkeersdiploma.  
(Vanwege corona-gerelateerde maatregelen kan het zijn dat het praktisch verkeersexamen ook 
voor groep 8 geldt.) 
 
9.7 Avondvierdaagse 
IKC Carrousel neemt elk jaar deel aan de Avondvierdaagse in Zevenaar. Uiteraard alleen voor 
kinderen die dat willen.  
 
De organisatie ligt bij een aparte werkgroep. Op de laatste dag wordt getracht om als één groep 
(zowel de 5 km als de 10 km) de intocht te lopen. Iedereen wordt dan verzocht het schoolshirt te 
dragen. 
Het begeleiden van de kinderen en de zorg voor het correct verlopen van dit wandelfestijn ligt bij 
de vooraf aangemelde begeleiders. Een groep kan slechts meelopen bij voldoende ouderhulp. Er 
wordt vanuit gegaan dat ouders/verzorgers in voorkomende gevallen hun verantwoordelijkheid 
nemen en de gedragsregels handhaven. U wordt via aparte informatie t.z.t. uitgebreid op de 
hoogte gebracht. 
 
9.8 Schoolfotograaf 
Elk jaar komt de schoolfotograaf op onze school. Er worden individuele foto’s en groepsfoto’s 
gemaakt. Data worden op tijd gecommuniceerd. 
 
  



9.9  Verjaardagen 
Als een kind jarig is, mag het in de groep trakteren. Bij het trakteren op school moet het 
uitgangspunt zijn dat een traktatie een extraatje is.  
U kunt ook denken aan iets niet eetbaars. Stuiterballen, een pen of een ander klein cadeautje zijn 
ook een mogelijkheid. Probeer er op te letten dat een traktatie niet te veel is. 
 
Op www.gezondtrakteren.nl en www.voedingscentrum.nl en  
mijn-kind-en-ik/naar-school/trakteren.aspx zijn leuke en gezonde traktaties te vinden. 
 
Indien gewenst mogen de kinderen rondgaan met een ‘versnapering’ voor leerkrachten. Hierover 
hebben we op school afspraken gemaakt. De groepsleerkracht kan u desgewenst informeren.  
 
Als uw kind net start op school (4 jaar wordt) en zijn of haar verjaardag al op het kinderdagverblijf 
/peuterspeelzaal heeft gevierd, wordt de verjaardag in eerste instantie niet meer op school 
gevierd. Als dit anders is graag in overleg met de leerkracht. Reden daarvoor is dat niet ieder kind 
het even prettig vindt om meteen zo in de belangstelling te staan. 
 
De teamleden vieren hun verjaardag in de klas met de kinderen. Een tekening is leuk, een cadeau is 
niet noodzakelijk. 
 
9.10 Dieet/allergie 
Op IKC Carrousel hebben we, zoals op elke school, een aantal kinderen met een voedselallergie of 
-tolerantie. Op momenten dat er getrakteerd wordt kunnen deze kinderen de traktatie vaak niet 
eten. Door de enorme toename van allerlei soorten allergieën is het voor de school en het bestuur 
van de oudervereniging ingewikkeld en risicovol om voor elk kind het juiste alternatief aan te 
bieden. In overleg is vastgesteld dat de verantwoordelijkheid voor een alternatieve traktatie bij 
ouders/verzorgers komt te liggen. Daarom zijn de volgende afspraken gemaakt: 

• Ouders/verzorgers geven aan het begin van het schooljaar de allergie van hun kind door aan 
de leerkracht.  

• Ouders/verzorgers zorgen zelf voor alternatieve traktaties in de groep of bij andere 
activiteiten zoals tijdens sportevenementen, kerstvieringen enz.  

• De alternatieve traktaties worden in een verpakking (met daarop de naam van het kind) door 
de leerkracht op een afgesproken plaats bewaard. 

 
9.11 Hoofdluis controle 
Hoofdluis is nog steeds een veel voorkomend probleem. Wij controleren alle kinderen na iedere 
vakantie op hoofdluis. Mocht er hoofdluis geconstateerd worden, wordt u hiervan op de hoogte 
gesteld.  
 
9.12 Oud papier ophalen! 
Het bestuur van de oudervereniging organiseert het ophalen van oud papier in de wijk. Ook het 
oud papier van de school wordt opgehaald; in alle lokalen in de school staat een prullenbak voor 
oud papier om ook de leerlingen ervan bewust te maken dat een beter milieu ‘bij jezelf begint’. 
Van deze opbrengsten worden bepaalde activiteiten op school gefinancierd of ondersteunend 
gefinancierd, zoals het sinterklaasfeest of de kerstviering. 



 
 

10. Namen en adressen 
 
IKC Carrousel – afdeling regulier 
Kardinaal de Jongstraat 2 
6904 BE Zevenaar 
0316-526069 
Directie.carrouselzevenaar@liemersnovum.nl 
Petra.vandenbrink@liemersnovum.nl  
 
IKC Carrousel – afdeling DaVinci 
Bizetstraat 1 
6904 KL Zevenaar 
0316-524757 
Directie.carrouselzevenaar@liemersnovum.nl 
Femke.peters@liemersnovum.nl  
 
HumanKind 
Locatie: de Maatjes 
Willem de Zwijgerlaan 52 
6904 CM Zevenaar 
0315-641443 
 
HumanKind 
Hoofdlocatie 
045-5615353 
www.humankind.nl  
 
Scholenbestuur Liemers Novum 
Mercurion 10 
6903 PZ Zevenaar 
0316 - 226514 
 
Externe instanties 
 
Vertrouwenspersoon  
Chiene Hulst: 06  45 43 42 66  
chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl  
 
Jeugdarts  
GGD Gelderland midden 
088 355 60 00 
 
Bureau Onderwijszorg (SamenwerkingsVerband De Liemers) 
Mercurion 36 
6903 PZ Zevenaar 
0316-341618 
Directeur: dhr. Kamps. 
 
 
 
 
 



Speciaal Basisonderwijs School De Schilderspoort 
Mercurion 36 
6903 PZ Zevenaar 
0316-527249  
http://www.swvdeliemers-po.nl. 
 
Onderwijsbegeleidingsdienst en PABO  
Iselinge Educatieve Faculteit/IJsselgroep Bachlaan 11 
Postbus 277 
7000 AG Doetinchem  
telefoon 0314  37 41 41  
www.ijsselgroep-pdij.nl. 
 
Stichting Onderwijs op Maat  
Stationsplein 14a 
6901 BE Zevenaar telefoon 0316  34 16 18  
 
Loket Maatschappelijke Ondersteuning 
Kerkstraat 27  
6901 AA Zevenaar 
E-mail: wmo@zevenaar.nl  
Tel.: 0316-595595 
 
Stichting Leergeld de Liemers  
Postbus 192 
6900 AD Zevenaar  
Telefoon: 0316-764000 (b.g.g.: voicemail inspreken, waarna u wordt teruggebeld) 
Of per e-mail: info@leergelddeliemers.nl. 
 
Inspectie van het onderwijs  
RIK Utrecht  
info@owinsp.nl  
www.onderwijsinspectie.nl  
 
Vragen over inspectie telefoon 0800  8051 (gratis)  
 
Meldpunt vertrouwensinspecteurs telefoon 0900  11 13 111 (lokaal tarief)



 
 





 



 


