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1. Een woord vooraf 

 
Met trots presenteren wij u de brochure van peuteropvang De Blokkendoos. In deze 
brochure vindt u informatie over allerlei praktische zaken omtrent de peuteropvang. 
 
Als uw kind 2 jaar en 6 maanden is, mag hij/zij naar de peuteropvang. De eerste keer kan het 
best even spannend zijn, maar de meeste kinderen vinden het al snel ontzettend leuk. Het is 
ook nog eens erg leerzaam én het is een goede opstap naar de basisschool. 
 
Peuteropvang De Blokkendoos is onderdeel van Kindcentrum Het Rinket en daarmee 
onderdeel van Tabijn. Tabijn verzorgt onderwijs op 22 basisscholen en kinderopvang op een 
deel daarvan. 
 
De kinderen die als peuter op 2-jarige leeftijd bij ons starten, stromen veelal door naar onze 
basisschool. Zij zijn dan al gewend aan de school en iedereen die er werkt. De teamleden van 
Het Rinket kennen de kinderen (en hun ouders) ook al vanaf jonge leeftijd. Dit zorgt voor 
herkenning en vertrouwen.  
 
Het team wenst alle kinderen en ouders een fijne en plezierige tijd op peuteropvang De 
Blokkendoos. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Team De Blokkendoos en Het Rinket 
 

 

 

 

 

2. Inschrijving en plaatsing 

U meldt uw kind aan wanneer het ongeveer 1 jaar en 6 maanden oud is. U kunt een 
aanmeldformulier invullen via onze website rinket.tabijn.nl. Uw kind wordt op de wachtlijst 
geplaatst en wanneer uw kind 2 jaar en 6 maanden oud is en aan de beurt is volgens de 
wachtlijst, kan het geplaatst worden zodra er een plek vrij komt.  

Na het inleveren van het aanmeldingsformulier zal er contact met u worden opgenomen om 
plaatsing en contract met u te bespreken. 

Wanneer uw kind bij ons op de peuteropvang komt, gaan wij er ook vanuit dat u uw kind ook 
op de basisschool van Kindcentrum Het Rinket inschrijft. U moet uw kind wel nog zelf 
inschrijven bij de basisschool rond zijn of haar 3de verjaardag. 

3. Starten bij De Blokkendoos 



Wennen 
Als uw kind twee jaar en zes maanden is, mag het naar de peuteropvang. De meeste 
kinderen kijken vol spanning uit naar het moment waarop ze naar ‘school’ gaan. Ze willen 
graag nieuwe dingen leren en vinden het leuk om samen met andere kinderen te spelen.  
Het ene kind gaat wat makkelijker om met nieuwe situaties dan het andere. Daarom vinden 
wij het belangrijk veel aandacht te besteden aan het wennen. 
Wanneer de plaatsing definitief is, nemen de pedagogisch medewerkers contact met u 
op voor een intakegesprek bij De Blokkendoos voor een nadere kennismaking. Het 
intakegesprek wordt gevoerd door de mentor. De mentor is uw 
vaste aanspreekpunt. Er zal gestreefd worden om dit 
intakegesprek uiterlijk 2 weken voor de ingangsdatum van 
het contract te laten plaatsvinden. Het wennen zelf zal altijd 
plaatsvinden binnen het contract en wordt ingepland bij het 
intakegesprek. 
Tijdens het wennen zal de mentor uw kind zoveel positieve 
aandacht geven als nodig is en hem/haar (proberen) mee te 
laten doen aan het dagritme en groepsactiviteiten.  
 

4.  Dagritme en routine 

Elk dagdeel starten we met een inloop. Dit is het moment, dat de 
ouder/verzorger een activiteit kan doen met zijn of haar kind. Ook is hier de mogelijkheid om 
informatie/overdracht te delen met de pedagogisch medewerker. Daarna wordt er afscheid 
genomen doormiddel van gedag zeggen en eventueel zwaaien. Wanneer we de ochtend gaan 
starten, zetten wij het liedje “begin de dag met een dansje” aan en beginnen we met het 
programma. Dit programma wordt zichtbaar gemaakt door de dagritme kaarten, zodat de 
dagindeling voor de kinderen zichtbaar zijn. Activiteiten worden in verschillende leuke thema’s 
aangeboden. Elk thema duurt vier tot zes weken. Kinderen in de peuterleeftijd hebben veel plezier in 
het herhalen van bepaalde spelactiviteiten binnen een thema. Bij de activiteiten maken we veel 
gebruik van diverse routines die de voorspelbaarheid voor de kinderen vergroten, zoals liedjes 
wanneer het tijd is om op te ruimen. 

Dagritme: 
08.15:  Binnenkomst va ouders en kinderen er mag gespeeld worden in de hoeken. 
08.30:  Afscheid ouders 
08.45:  In de kring. Elkaar goedemorgen zeggen en tijd voor kringspelletjes. 
09.00:  Vrij spel, thematisch spel, voorlezen en kleine groepsactiviteiten. 
10.30:  Verschoon ronde 
11:00:  Fruit/groente en drink moment 
11:30:  Buiten spelen of naar de gymzaal 
12.15:  Ouder(s)/verzorger(s) halen de kinderen op 
 

5. Visie en aanpak De Blokkendoos 
 
Op de Blokkendoos werken wij met het VVE-programma Peuterplein. Dit programma werkt 
met thema’s en biedt leuke activiteiten op verschillende niveaus. 



Het programma Peuterplein sluit mooi aan op het programma Kleuterplein dat in de 
kleutergroepen van Het Rinket gebruikt wordt. Er wordt met deze programma’s spelenderwijs 
gewerkt in een doorlopende lijn naar groep 3.  
De activiteiten van Peuterplein zijn ook bedoeld om de woordenschat van de kinderen 
spelenderwijs te vergroten. 
  
Algemene ontwikkeling  
Kinderen leren door middel van interactie, spel en spelmaterialen en ontwikkelen zo hun 
denken. Op de Blokkendoos zijn veel materialen aanwezig om het denken te stimuleren 
zoals spelletjes, puzzels, blokken e.d. Er worden activiteiten gedaan om de peuters te 
stimuleren, zoals het oefenen met kleuren, tellen, benoemen van dieren, dagen van de 
week, enz. Dit proberen we te doen binnen een thema, zodat het voor de peuters vooral 
leuk is. We stimuleren ouders om met dit zelfde materiaal te werken tijdens de inloop.   

Taalontwikkeling  
Taalontwikkeling is van groot belang voor de totale ontwikkeling van kinderen. Het is 
belangrijk voor hun schoolsucces. Kinderen hebben een uitgebreide woordenschat nodig om 
goed te kunnen vertellen wat ze willen. 

Een deel van de kinderen die onze peuteropvang bezoekt, heeft een andere moedertaal dan 
het Nederlands. Deze meertaligheid zien wij als een troef, juist omdat kinderen in de eerste 
levensjaren gemakkelijker taalvaardigheid ontwikkelen. Op de 
Blokkendoos wordt veel aandacht besteed aan de Nederlandse 
taal en willen we ook de andere talen die kinderen en ouders 
beheersen op een speelse manier aan bod te laten komen. 
Door alle kinderen veel taal aan te bieden kunnen de pedagogisch 
medewerksters de taalontwikkeling een extra stimulans geven. Zo 
wordt bij het spel in de verschillende (thematische) hoeken volop 
met kinderen en door kinderen gepraat en zo vanzelf taal 
geoefend.   

 
Motorische ontwikkeling  
Voor jonge kinderen is het belangrijk dat ze de ruimte krijgen 
om te bewegen en zo hun motoriek verder te ontwikkelen.  
Wij proberen iedere dag naar buiten te gaan. Bij het buitenspelen 
kunnen de kinderen vrij rennen, klimmen, fietsen, springen, met de bal 
spelen, spelen met zand etc. 
Ook maken wij gebruik van het speellokaal. Allerlei vaardigheden 
worden geoefend. De kinderen leren hierdoor samen spelen en ze 
leren hoe ze met elkaar om kunnen gaan. Hierdoor groeit het 
zelfvertrouwen.  

De fijne motoriek (kleinere handbewegingen) wordt gestimuleerd 
door samen te knutselen, puzzelen of bouwen. Naarmate een 
peuter zich verder ontwikkelt, worden deze bewegingen kleiner 
en soepeler. De kinderen leren omgaan met een schaar, 
kralen rijgen en bijvoorbeeld prikken met een prikpen. Daarbij is 



het eindresultaat van een werkje niet belangrijk, maar gaat het om het oefenen van de fijne 
motoriek. 

 
Sociaal- emotionele ontwikkeling 
Gedurende de peuterleeftijd ontwikkelen peuters ook hun gevoel en gedrag. Op De 
peuteropvang wordt daar veel aandacht aan gegeven. Op het moment dat peuters De 
Blokkendoos gaan bezoeken, verandert er veel voor hen. Ze moeten zich aan de grenzen en 
de regels van de groep houden. Het kan voorkomen dat ze niet gewend zijn in het Nederlands 
aangesproken te worden. Daarbij komt dat ze misschien voor het eerst een paar uur per dag 
weg zijn van huis. Het bieden van emotionele veiligheid is een belangrijk uitgangspunt binnen 
de groep. Wanneer uw kind zich veilig voelt binnen de groep zal uw kind gaan leren ontdekken 
en spelen. Op de groep stimuleren we de kinderen om samen te spelen en samen te leren 
ontdekken. Door samen bezig te zijn, ontwikkelt een kind zijn gevoel en gedrag. Het oefent 
zich in een ander te verplaatsen, samen te werken en elkaar te helpen. 
Kinderen worden hierbij begeleid, bijvoorbeeld in het 
verwoorden van wat ze willen en wat niet.  
 
Zelfstandigheid  
We leren kinderen om steeds zelfstandiger te worden. De 
kinderen oefenen bijv. om dagelijkse handelingen, zoals 
zelf je fruit in de fruitbak te leggen, je handen wassen, je 
schoenen en jas aan te doen etc. De pedagogisch 
medewerkers moedigen de kinderen hierin aan. 
 

6. Meenemen 
 
We vragen u het volgende mee te geven aan uw kind: 
- Een bakje gevuld met fruit/groente voorzien van naam. 
   (Graag tomaatjes en druiven halveren, i.v.m. stikgevaar). 
 
- Een rugzakje voorzien van naam met: 
  - Luiers met billendoekjes ( indien nog niet zindelijk).  
  - Reserve kleren, ook al is het kind zindelijk. Er kan namelijk weleens een beker omvallen 
  - Eventuele knuffel 
 

7. Ouderbetrokkenheid en contact 
 
Ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op de ontwikkeling van een kind. In speciale 
ouderbrieven wordt daarom bij elk thema aandacht gegeven aan de ontwikkeling thuis. U 
kunt dan thuis praten over de activiteiten en onderwerpen die op De Blokkendoos aan bod 
komen en bijvoorbeeld voorlezen of samen liedjes zingen.  
  
Daarnaast houden we open ochtenden op de groep en koffieochtenden, waarbij ouders 
geïnformeerd worden over  bijvoorbeeld voorlezen, opvoeding, gedrag of gezonde voeding.   
 In de tijd dat uw peuter op De Blokkendoos is zullen ouders minimaal tweemaal uitgenodigd 
worden voor een gesprek. Het welbevinden en de ontwikkeling wordt dan besproken. Het 
is ook altijd mogelijk om buiten die momenten om een afspraak met de mentor te maken. 



Het initiatief daartoe kan uitgaan van de ouders, 
maar ook van de pedagogisch medewerksters.  
 
Social Schools en website 
Op de website van de school, rinket.tabijn.nl staat 
algemene informatie over de school en de 
peuteropvang. Voor specifieke informatie over de 
groep van uw kind en de nieuwsbrief maken wij 
gebruik van ‘KidsKonnect’. Dit is een 
afgeschermde omgeving waar de directie en 
pedagogisch medewerksters berichten aan 
ouders op plaatsen. Het lezen van de nieuwsbrief 

is leuk en handig, want naast alle activiteiten in de school, bevat de nieuwsbrief vaak 
belangrijke mededelingen die ouders en kinderen aangaan.   
 
Ouderraadpleging  
De Blokkendoos en Het Rinket vormen gezamenlijk een ouderraad en 
medezeggenschapsraad. Ouders die hieraan willen deelnemen, kunnen zich melden bij de 
directie.  
Indien zich geen ouders van de peuteropvang aanmelden, werken wij met een alternatieve 
ouderraadpleging. Bij belangrijke wijzigingen in het beleid informeren wij de ouders dan 
via KidsKonnect en nodigen wij hen uit om hierop hun advies te geven.   
 
 

8. Leerlingondersteuning 
 
De pedagogisch medewerksters proberen het beste uit de door hen begeleide kinderen te 
halen. Zij verzamelen informatie over de ontwikkeling van het kind en gebruiken die om het 
kind op het juiste niveau te stimuleren.  
Wanneer uw kind gaat starten bij de Blokkendoos, wordt u uitgenodigd voor een intake 
gesprek. Dit gesprek is bedoeld, om elkaar te leren kennen en eventuele verwachtingen uit te 
spreken. In dit gesprek wordt ook de ontwikkeling tot 2.5 jaar besproken. Wanneer uw kind 
op de Blokkendoos zit, maken wij gebruik van een observatie/registratiesysteem dat hoort bij 
Peuterplein/Kijk!. 
  
De observatielijsten van Peuterplein/Kijk! worden ingevuld door de pedagogisch 
medewerksters.  
  
Als er zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind, worden deze met u besproken. In overleg 
met u schakelen we soms hulp in van externe instanties om uw kind zo goed mogelijk te 
ondersteunen. 



  9. Overgang naar groep 1 
Aangezien peuteropvang De Blokkendoos een onderdeel is van 
Kindcentrum Het Rinket verloopt de overgang naar groep 1 
van Het Rinket soepel. De kinderen hebben de leerkrachten 
vaker gezien, omdat er regelmatig samen activiteiten worden 
gedaan. Dit helpt mee met de overstap naar groep 1. 
 
Ouders moeten de leerling wel apart inschrijven via een 
inschrijvingsformulier op Het Rinket, omdat uw kind overgaat 
van opvang naar onderwijs.   
  
De pedagogisch medewerksters verzorgen een overdracht aan de hand van een speciaal 
observatie- en overdrachtsformulier van Peuterplein. Dit houdt in dat informatie over de 
leerling, na schriftelijke toestemming van ouders,  toegelicht wordt in een gesprek tussen de 
pedagogisch medewerksters en de leerkracht van groep 1. Deze informatie wordt natuurlijk 
ook gedeeld met ouders d.m.v. een overdrachtsrapportage. De overdracht vindt plaats tussen 
de 2 en 4 weken voor het kind 4 jaar wordt. In de laatste 2 weken voor de 4e verjaardag mag 
het kind 5x een dagdeel kennismaken in de nieuwe groep. Deze dagen worden in overleg met 
de ouders afgesproken.  
  
Mocht gekozen worden voor een andere basisschool na De Blokkendoos dan wordt de 
overdrachtsrapportage (van Peuterplein) aan de ouders meegegeven voor de volgende 
school. Indien nodig zal dit, na schriftelijke toestemming van ouders, mondeling worden 
toegelicht aan de nieuwe school.  
  
In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de leerling niet geplaatst kan worden in groep 1. Dit 
kan voorkomen als de school aangeeft handelingsverlegen te zijn. Dit houdt in dat de school 
niet de zorg kan bieden die het kind nodig heeft. Samen met de ouders wordt dan gekeken 
wat wel de beste plek voor het kind is.  
 
Wat wordt er van uw kind verwacht als hij/zij naar groep 1 gaat? 
Natuurlijk hoeft een kind van vier jaar nog niet alles zelf te kunnen. Toch is het belangrijk dat 
hij/zij zich ook zonder de hulp van de leerkracht uit de voeten kan. Daarom verwachten wij 
dat uw kind voor het vier wordt de volgende vaardigheden beheerst:   



 Uw zoon/dochter is zindelijk. Een ongelukje kan gebeuren, maar over het algemeen 
moet uw kind uit zichzelf en zelfstandig naar de wc kunnen gaan en zelf zijn/haar billen 
af kunnen vegen.  
 Uw kind herkent zijn eigen jas/10-uurtje/lunch.  
 Uw kind kan zelf zijn jas aan- en uittrekken en indien 
nodig een sjaal omdoen en dergelijke.  
 Uw zoon/dochter kan zichzelf aan- en uitkleden (voor de 
gymles bijvoorbeeld). Hij/zij kan bijvoorbeeld zelf de 
mouwen van een shirt goed doen als deze binnenstebuiten 
zitten. Natuurlijk kan de leerkracht wel helpen bij een 
moeilijke knoop of iets dergelijks.  
 Uw zoon/dochter kan al een beetje zelf opruimen.  

 
 
10. Teamsamenstelling 
 
Bij de Blokkendoos zijn normaal gesproken twee pedagogisch medewerksters aanwezig. 1 
per 8 kinderen; dit is wettelijk vastgelegd.  Op sommige dagen is er ook nog een 
vrijwilliger of student op de groep, die de beroepskrachten helpt met diverse 
werkzaamheden. De Blokkendoos en Het Rinket vormen samen één team. Wij werken 
daarom intensief samen, helpen elkaar en leren van elkaar. Als één van de pedagogisch 
medewerksters afwezig is, hebben wij in het team van Het Rinket een vaste invalster. 
 
Onze vaste pedagogisch medewerkers zijn juf Yvonne en juf Margo. 
  
 
11. Kosten 
 
Het uurtarief voor peuteropvang is € 8,46. Hoeveel u uiteindelijk zelf moet betalen hangt af 
van uw inkomen, of u recht heeft op kinderopvangtoeslag en of uw kind een VVE-indicatie 
heeft. Op de website van de belastingdienst kunt u zelf berekenen of u in aanmerking komt 
voor de kinderopvangtoeslag. Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, dan komt u in 
aanmerking voor de gemeentetoeslag. 

Tabijn factureert de peuteropvang. Via het ouderportaal kunt u uw facturen inzien. Hiervoor 
heeft u uw debiteurennummer nodig. Deze vindt u op de opvangovereenkomst.  

De kosten voor 40 weken peuteropvang worden verspreid over 10 maanden. In juli en 
augustus wordt er niet gefactureerd. 
 
 
12. Basisschool Het Rinket  
 
De visie van Het Rinket op het onderwijs:  
Kinderen hebben behoefte aan begeleiding zodat zij zich kunnen vormen tot zelfstandige en 
kritisch denkende mensen. Hiervoor moet er ruimte zijn voor persoonsvorming, socialisering 
en kwalificatie. Dit zijn dan ook de uitganspunten waarmee ons onderwijs is vormgegeven. 



Goed onderwijs besteedt aandacht aan alle aspecten van de mens zodat kinderen zich 
harmonieus kunnen ontwikkelen. Wij denken hierbij aan de volgende behoeften: 

 •veiligheid, geborgenheid, rust en een duidelijke structuur (socialisatie) 
 ruimte voor het maken van eigen keuzes, een actieve rol in het eigen leerproces en 

mogelijkheden om te kunnen experimenteren (personificatie) 
 een uitdagend en stimulerend curriculum van vakken en lesmethodes (kwalificatie)  
 dingen samen kunnen doen (socialisatie) 
 een gezonde leefomgeving, gezonde leefstijl en actief bezig te kunnen zijn 

(personificatie) 

  
  Om dit duidelijk te kunnen vertalen hebben we dit samengevat in ons motto:  
                                   

Samen leren met plezier 
  
Door het bieden van een brede ontwikkeling kunnen kinderen verschillende ervaringen 
opdoen en hierdoor hun eigen talenten ontdekken zodat zij hun eigen plaats in de 
maatschappij kunnen gaan in nemen. 
 
Onze kernwaarden zijn: 
  
Samen 
Kinderen leren overal en van iedereen: van hun leerkracht en van elkaar. Hier spelen we op in 
door leerlingen samen te laten werken o.a. in coöperatieve werkvormen. Dit heeft een 
positieve invloed op de motivatie en betrokkenheid van kinderen en hun sociaal emotionele 
ontwikkeling. Wij willen samen met ouders verantwoordelijk zijn voor het leerproces van de 
leerling. Samenwerken met betrokken ouders met wederzijds begrip voor elkaars 
verantwoordelijkheid in opvoeding en onderwijs vinden we belangrijk. Dit willen we bereiken 
door open communicatie met ouders en een toegankelijk kindcentrum. 
 
Leren 
Leren met als doel het beste uit het kind te halen en dus hoge doelen te stellen. Ieder kind 
heeft zijn/haar eigen unieke talenten, waarbij wij streven naar een brede ontwikkeling op alle 
gebieden. 
Wij willen de leerlingen leren ‘te leren’, te 
experimenteren en te reflecteren op hun 
eigen leerproces. Op deze manier worden de 
leerlingen voorbereid op de maatschappij, 
waarbij ‘het leren’ een belangrijk aspect zal 
blijven. Voor leerkrachten betekent dit dat zij 



ook leren van en met elkaar. Zo vormt ons kindcentrum een lerende organisatie, die meegaat 
met de tijd. 
 
Plezier 
Plezier vormt bij het bereiken van de leerdoelen een belangrijke stimulans. Door aan te sluiten 
bij de belevingswereld van de kinderen, het maken van allerlei leerzame uitstapjes, gebruik te 
maken van moderne media en daarnaast een schoolplein met veel speelmogelijkheden, 
verhogen wij het plezier op school en in het leren. 
 
Waar wij trots op zijn 
 
Het Rinket onderscheidt zich op de volgende punten van andere basisscholen  

1. Extra aandacht voor taalontwikkeling 
2. Brede talentontwikkeling 
3. Extra lestijd 
4. Een goede sfeer 
5. Goede leerlingenondersteuning op maat / Kleine klassen 
6. De plusgroep 
7. Naschoolse activiteiten 

 
1 Extra aandacht voor taalontwikkeling 
Op Het Rinket besteden we veel tijd aan taalonderwijs. In deze tijd van moderne media en 
vluchtige berichtjes, vinden wij het extra belangrijk om veel tijd en aandacht te bieden om 
leerlingen goed taalgebruik aan te leren, zowel mondeling als schriftelijk.  
 
Wij verrijken ons taalonderwijs o.a. door: 

 een doorlopende lijn van peuters naar kleuters waar taalstimulering een belangrijke 
plaats inneemt. 

 een duidelijke opbouw voor woordenschatonderwijs door de hele school heen. 
 aandacht voor leesbeleving en een halfjaarlijks wisselende kinderboekencollectie via 

‘De Bieb Op School'. 

 een duidelijke opbouw in de fonologie en spelling didactiek.  
 aandacht voor betekenisvolle stelopdrachten en het leren reflecteren op 

zelfgeschreven teksten.  
 begrijpend lezen aan te leren door samen verdiepend op zeer diverse teksten in te 

gaan (verdiepend lezen) 

 (mondelinge) verslaggeving en spreekbeurten. 
 
2 Brede talentontdekking 



Brede persoonsvorming is de basis van ons onderwijs. Daarom besteden wij o.a. aandacht 
aan: 

- muziekonderwijs van onze eigen vakdocent. 
- aanvullende instrumentlessen via het cultuurcentrum 
- groepsdoorbroken creatieve workshops 
- een eigen moestuin en natuuronderwijs 
- culturele uitstapjes, zoals naar musea en theaters. 
- festiviteiten waarbij de verschillende culturen van leerlingen van ons kindcentrum 

elkaar ontmoeten.  
- Een breed scala aan naschoolse activiteiten op het gebied van creativiteit, voeding, 

natuur, sport, spel en technologie.  
Wij vieren de brede talenten in onze maandafsluitingen, waarbij ouders ook zijn uitgenodigd. 
 
3 Extra lestijd 
We willen graag het beste uit onze leerlingen halen. Daarbij willen we de kinderen bewust 
maken van hun ontwikkeling, kwaliteiten en leerpunten. We doen dit o.a. door ‘gratis’ extra 
lestijd aan te bieden aan de leerlingen uit de groepen 7 en 8. Leerlingen die hier aan mee 
willen doen, omschrijven hun eigen leerdoelen en motivatie voor de deelname. Vervolgens 
krijgen zij extra les op de woensdagmiddag, waarin zij werken aan de door henzelf gekozen 
leerdoelen. Ervaring heeft ons geleerd dat leerlingen zich hierdoor verantwoordelijker voelen 
voor hun leerproces en doelgerichter met de overstap naar het voortgezet onderwijs bezig 
zijn. Op de eindtoets van het CITO zien we dit terug in mooie scores die de kinderen een goede 
start in het voortgezet onderwijs bieden.  
 
4 Een goede sfeer 
Een kindcentrum waarin “Samen leren met plezier” centraal staat, kan dit alleen waar maken 
als er in het kindcentrum een veilig pedagogisch klimaat heerst. Wij zijn trots op de sfeer en 
de rust op Het Rinket. Wij bereiken dit door: 

- het hebben van een sterk wij-gevoel. Wij zijn een kindcentrum waar men elkaar kent. 
- contact tussen ouders en leerkrachten of 

directie laagdrempelig te houden. 
- veel aandacht te besteden aan de 

sociaal-emotionele ontwikkeling en 
burgerschapsvorming van de leerlingen. 
Hiervoor gebruiken we o.a. de methode  
“De  Vreedzame School”.  

- duidelijke schoolafspraken, waar de 
leerlingen over meedenken, over hoe we 
ons gedragen in de klas en buiten op het schoolplein.  



- de leerlingenraad. Hierin mogen leerlingen meepraten over schoolzaken. Hun ideeën 
worden serieus genomen en zo mogelijk uitgevoerd. Hierdoor leren kinderen zich 
verantwoordelijk te voelen voor elkaar en de school en leren ze hoe een democratische 
samenleving werkt. 

- Leerlingmediatie; Speciaal getrainde leerlingen die andere kinderen helpen om 
conflicten samen op te lossen. 

 
5 Goede leerlingenondersteuning op maat / Kleine klassen 
Wij bieden de leerlingen zo veel mogelijk ondersteuning op maat. Om dit te bereiken 
hebben wij goede leerlingbegeleiding, ervaren leerkrachten, specialisten en 
onderwijsassistenten in ons team.  

Wij kiezen er voor om zo veel mogelijk met homogene groepen qua leeftijd te werken (geen 
combinatiegroepen), met uitzondering van de kleutergroepen. We hebben relatief kleine 
klassen, met een maximum van 25 leerlingen per klas. Daarnaast werken de leerlingen veel 
in kleine groepjes, door het inzetten van veel extra handen in de klassen zoals specialisten 
binnen de school, extra leerkrachten, onderwijsassistenten en een leraarondersteuner.  

Teamleden hebben zich gespecialiseerd op een bepaald gebied en coachen elkaar. Binnen 
ons team hebben wij gedragsspecialisten, 
specialisten Jonge Kind, Nederlands-als-tweede-
taalspecialisten, orthopedagoog, specialist 
hoogbegaafdheid, motoriekspecialist, leesspecialist 
en een dyslexiespecialist. Verder hebben wij twee 
intern begeleiders (IB’ers) die leerlingen en 
leerkrachten kunnen ondersteunen en adviseren. 

 
6 De Plusgroep 
Ook dit schooljaar gaan wij weer werken met een interne plusgroep. 1 dagdeel per week zal 
juf Kim Aalsma met kinderen met een hoog leervermogen uit de groepen 5 t/m 8 gaan 
werken. In de plusgroep wordt de kinderen uitdaging geboden, doorgaans in de vorm van 
verbreding. Dat houdt in: andere vakken, andere vaardigheden. De focus zal vooral liggen op 
het leren leren, dat o.a. bestaat uit leren denken, leren plannen, leren prioriteiten stellen, 
leren omgaan met frustratie, motivatie. De jongere leerlingen van het Rinket die 
mogelijkerwijs onder deze doelgroep vallen, ontvangen aanbod van hun eigen leerkracht in 
overleg en met begeleiding van de plusleerkracht.  

 
7 Naschoolse activiteiten 
Het Rinket wil de kinderen ook buiten schooltijd ontspanning, gezelligheid, cultuur, sport, 
saamhorigheid, sfeer, warmte en een veilige plek bieden. We werken daarom samen met 
Welschap  Heemskerk en Sportservice Kennemerland om extra activiteiten na schooltijd voor 
onze leerlingen mogelijk te maken. Deze activiteiten moeten voor de kinderen vooral leuk zijn, 



maar verrijken tegelijkertijd hun schooldag. Zo worden er bijvoorbeeld met regelmaat 
sportactiviteiten, knutselactiviteiten, dans, naailessen, computervaardigheidslessen en 
muzieklessen aangeboden, waar kinderen veelal gratis aan mee kunnen doen. Verder is er 
elke dinsdagmiddag ‘Huiskamer’. De kinderen kunnen dan na schooltijd op school blijven om 
samen een spelletje te spelen of lekker op het plein te spelen onder begeleiding van meester 
Emile en een aantal vrijwilligers. Het gaat hier niet om een BSO, maar om een vrijblijvende 
situatie. Ouders zijn verantwoordelijk om hier met hun kinderen goede afspraken over te 
maken. 
Inschrijven en verdere informatie over de activiteiten gaat via folders, de website en flyers van 
Welschap (www.welschapwelzijn.nl/activiteiten/brede-schoolactiviteiten).  
 
  
Fragment uit het Inspectieverslag:  
“ …De school krijgt voor alle drie de standaarden (onderwijsproces, kwaliteitszorg en ambitie, 
financieel beheer) de waardering goed omdat zij zich bij deze standaarden onderscheidt door 
de eigen aspecten van kwaliteit. In een zeer professionele cultuur stelt de school de eigen 
doelen waar mogelijk bij. De leraren werken samen aan het verbeteren van het aanbod en 
leggen de focus op het aanleren van leerstrategieën...’’ inspectieverslag 19-12-2019 
 
De inspectie gaf Het Rinket de maximale score op de punten:  

 De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingpopulatie.  
 De school voert de zorg planmatig uit.  
 De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten.  

 
Als we naar de ontwikkeling van iedere leerling kijken, maken zij allemaal een goede, bij hen 
passende groei door. Dat maakt ons  trots! 
 
 
 
13. Buitenschoolse opvang 
 
Het Rinket en De Blokkendoos werken samen met de voor- en naschoolse opvang De 
Kameleon (Welschap). Leerlingen worden door de begeleiders van Welschap op school 
opgehaald. Daarnaast zijn er nog diverse gastouderbureaus in de omgeving.  
  
De Kameleon (bij buurtcentrum Het Spectrum van Welschap)  
Lauraplein 1, 1961 GP Heemskerk  
Assistent leidinggevende: Hilde Buizer  
Leidinggevende: Helen Hijstee  
Telefoon: 0251 207718/06 38516920  
Informatie kunt u vinden op:  
www.welschapkinderopvang.nl/opvangvormen/buitenschoolse-opvang  

 
 



14. Schooltijden 
 
Voor De Blokkendoos zijn de tijden als volgt: 
 
Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  
 
8:15-12:15  
  

 
8:15-12:15  
  

   
8:15-12:15  
  

 
8:15-12:15  
  

 
 
 
Voor Basisschool Het Rinket zijn de tijden als volgt: 
Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  
 
8:30-14:30 
  

 
8:30-14:30 

  
8:30-12:15 

 
8:30-14:30  
  

 
8:30-12:00 gr. 1 t/m 4 
8:30-14:30 gr. 5 t/m 8  
  

 
15. Afwezigheid 
 
Ziekmeldingen graag voor 8:30 u rechtstreeks aan De Blokkendoos doorgeven op 
telefoonnummer 0251-727283. Mocht uw zoon/dochter om een andere reden niet 
aanwezigheid zijn, dan horen wij dit graag van te voren. 
 

16. Vakanties en studiedagen 2021-2022 

Start schooljaar op 25/26 augustus! 
Herfstvakantie   18-10-2021    t/m  22-10-2021 
Kerstvakantie   27-12-2021    t/m 07-01-2022 
Voorjaarsvakantie 21-02-2022    t/m 25-02-2022 
Paasvakantie  15-04-2022    t/m 18-04-2022 
Meivakantie   25-04-2022   t/m  06-05-2022 
Hemelvaart  26-05-2022    t/m   27-05-2022 
Pinksteren   06-06-2022 
Zomervakantie   16-07-2022    t/m 28-08-2022 
 
Studiedagen Blokkendoos (Blokkendoos gesloten): 
23-08-2021 
24-08-2021 
14-04-2021 
15-07-2022 
 
Woensdagen extra open voor VVE leerlingen: 
25-08-2021 
01-12-2021 
02-03-2022 
25-05-2022 
13-07-2022 



 

 

17. Verdere uitwerking 

Een meer gedetailleerde uitwerking van onze werkwijze kunt u vinden in het pedagogisch 
beleidsplan en het gezondheids- en veiligheidsbeleid. Beide stukken kunt u vinden op onze 
website. 
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