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Woord vooraf
Aan de ouders,
Sinds 2001 biedt de LOVK onderwijs aan jonge kinderen die met hun ouders meevaren op
een (binnenvaart) schip. Onderwijs dat gebaseerd is op intensieve samenwerking met ouders
en daardoor een unieke plaats inneemt binnen het Nederlandse onderwijssysteem. Onderwijs
dat vanuit verschillende regio’s in geheel Nederland verzorgd wordt met één integraal
onderwijssysteem. Dat wil zeggen dat het onderwijs aan boord, het ligplaatsonderwijs en de
samenwerking met de basisscholen en de peuterspeelzalen elkaar versterken. Daarbij is de
persoonlijke mentor de belangrijkste schakel.
Kwaliteit, daar staat de LOVK voor. Dat is in de achterliggende jaren steeds weer gebleken.
Varende kinderen doen het prima op de basisschool. Zij hebben zelfs een voorsprong als ze
naar groep 3 (of 4) gaan. Dat is bereikt door de passie van velen. En dan denk ik in de eerste
plaats aan alle ouders die hun kind(eren) dagelijks les geven, maar ook en vooral aan al onze
medewerkers. Constante kwaliteit! Een resultaat om trots op te zijn.
Trots zijn we op VoortVarend, ons onderwijsleerpakket voor groep 1 en 2. Ouders,
medewerkers en inspectie zijn enthousiast over de inhoud van de lessen en de bijbehorende
materialen. Het lespakket is ontwikkelings- en opbrengstgericht, thematisch,
programmagestuurd en werkt met meetbare doelen. In de ontwikkeling van VoortVarend zijn
betekenisvol leren, ICT-toepassingen, de relatie met het leerlingvolgsysteem KIJK! en
begeleiding volgens handelingsgericht werken meegenomen. VoortVarend houdt rekening
met uw varend bestaan en biedt uw kind de ontwikkelingsmogelijkheden die het nodig heeft!
Er ligt een nieuwe schoolgids voor u die u uitvoerig informeert over de manier waarop de LOVK
het onderwijs gestalte geeft. U leest wat u van ons mag verwachten en waarop u ons mag
aanspreken. Het onderwijs zelf wordt uitvoeriger beschreven in diverse beleidsdocumenten,
die u kunt inzien op de locaties of op www.lovk.nl. Ik verwijs ook graag naar onze website
www.zelflesgeven.nl waar veel praktische informatie te vinden is.
De schoolgids is een naslagwerk met veel praktische gegevens waar u het hele schooljaar
gemak van heeft. Voorin staat een uitgebreide inhoudsopgave. Achterin vindt u een
trefwoordenregister. Ook de vertrouwde ‘activiteitenkalender’ ontbreekt niet. Verder bevat
deze gids actuele en uitgebreide lijsten met adressen van basisscholen, peuterspeelzalen en
kinderdagverblijven.
Hoewel deze schoolgids zeer uitgebreid is, staat toch niet alles er in. Ook kan informatie in de
loop van het schooljaar veranderen. Op de website kunt u steeds de meest actuele informatie
vinden. Verder worden ouders per e-mail op de hoogte gehouden van de actualiteit binnen de
LOVK. En natuurlijk kunt u altijd bellen met een van de medewerkers of naar het Landelijk
Bureau van de LOVK.
Vanzelfsprekend zijn uw opmerkingen welkom.
Anita van Laren,
directeur LOVK
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1. LANDELIJK ONDERWIJS AAN VARENDE KINDEREN
1.1 LOVK
Het onderwijs aan varende kinderen gaat uit van de Stichting voor Landelijk Onderwijs aan
Varende Kinderen (LOVK).
1.2 bestuur van de LOVK
Het bestuur van de Stichting bestaat uit zes leden. Een van deze leden is benoemd op
voordracht van het Landelijk Oudercontact Voor Trekkende beroepsbevolking (LOVT). De
Stichting wordt ondersteund door een besturenorganisatie, de ‘Verenigde Bijzondere Scholen
voor onderwijs op algemene grondslag’ (VBS).
Voor namen en functies van de leden van het bestuur, zie hoofdstuk 11.1.
1.3 locaties van waaruit onderwijs aan varende kinderen wordt verzorgd
voorzieningen: ligplaatsonderwijs en/of mentorbegeleiding

Het Zwanejong
Geldelozepad 46-48
3311 WE Dordrecht
tel. 078 6390280
Mobiel 06 10990239
e-mail: annemieke.kik@lovk.nl
tel.schoolbus 06 55786268

t Zwanenest
gevestigd in basisschool Het Carillon
Bachlaan 2
8031 HL Zwolle
Mobiel 06 10028756
e-mail: titia.wiegers@lovk.nl
De Groene Zwaan
gevestigd in basisschool De Oude Vaart
Tamarindestraat 4
4537 XH Terneuzen
Mobiel 06 10990218
e-mail: mariella.vdplasse@lovk.nl

Het Zwanenmeer
Gevestigd in internaat De Driemaster
Boezemlaan 2
2922 BA Krimpen a/d IJssel
Mobiel maandag 06 10990221
dinsdag 06 10028706
e-mail: anneke.vijken@lovk.nl
margreeth.radenborg@lovk.nl

Het Maashofje
gevestigd in basisschool De Toermalijn
Neutrale Hoek 4g
6051 KX Maasbracht
Mobiel 06 10990224
e-mail: drea.severins@lovk.nl
De Zwarte Zwaan
gevestigd in de Wilhelminaschool
Natersweg 7
3082 VA Rotterdam
Telefoon 010-4292138
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1.4 voedingsgebied
De LOVK wil door het bieden van een integraal onderwijssysteem, waarvan het onderwijs aan
boord - inclusief begeleiding van ouders en kinderen door mentoren - de kern vormt, in goede
samenwerking met peuterspeelzalen en basisscholen, voor alle Nederlandse varende peuters
en kleuters hoogwaardig onderwijs verzorgen.
1.5 leiding LOVK
De leiding van de LOVK berust bij de directeur. De werkzaamheden worden verricht vanuit het
Landelijk Bureau.
directeur
A. (Anita) van Laren
directie@lovk.nl
Mobiel 06 30230437
1.6 managementteam
De directeur vormt met de twee coördinatoren,
Annemieke Kik en Lienke van Dijk het
managementteam.
Elke coördinator heeft een eigen en een
algemeen specialisme:
Annemieke Kik - coördinator leerlingenzorg en
ligplaatsonderwijs.
Lienke van Dijk - coördinator afstandsonderwijs
en innovatie.

1.7 administratie
De LOVK maakt gebruik van de diensten van administratiekantoor Dyade.
Voor ondersteuning van het managementteam, voor de complexe leerlingenadministratie en
vooral ook voor de administratie die het onderwijs aan boord met zich meebrengt is een
managementassistente in dienst (maandag, dinsdag en donderdag). Deze verricht haar
werkzaamheden vanuit het Landelijk Bureau van de LOVK.
Landelijk Bureau
Schulpweg 37
3084 NG Rotterdam
tel. 010 4130034
Mobiel 06 30230437
e-mail:landelijk.bureau@lovk.nl

Per 1 oktober 2017
Papeterspad 5
3311 WT Dordrecht
078 2003333
Mobiel 06 30230437
e-mail:landelijk.bureau@lovk.nl

Het Landelijk Bureau is op vrijdag gesloten.
managementassistent
Lydia Nijenhuis, Landelijk Bureau, 06 10990227 (maandag, dinsdag en donderdag)
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2. WAAR WIJ VOOR STAAN
2.1 grondslag en missie
grondslag
Stichting LOVK heeft ten doel het geven van onderwijs aan varende kinderen op bijzonderneutrale, protestants-christelijke en rooms-katholieke grondslag. Zij heeft tevens tot doel het
bevorderen van een landelijk onderwijssysteem voor jonge varende kinderen.
missie
De LOVK wil voor varende kinderen van 3 tot 7 jaar het recht op onderwijs dat zij hebben zo
goed mogelijk invullen. Dat houdt in dat rekening gehouden wordt met de specifieke situatie
van kinderen en ouders en dat voorbereid wordt op een probleemloze doorstroming naar het
reguliere basisonderwijs.
De LOVK wil door middel van onderwijs bijdragen aan:
- een ontwikkeling van varende kinderen die cognitief en sociaal emotioneel zoveel als mogelijk, gelijk loopt met die van kinderen aan de wal;
- een goede aansluiting in groep 3 of 4 van het reguliere basisonderwijs;
- instandhouding van het varende gezinsbedrijf (economisch, maatschappelijk belang).
Dat wil zij bereiken door de volgende producten en diensten:
- het bieden van een compleet onderwijsleerpakket voor 3 tot 7 jarigen;
- intensieve begeleiding van ouders bij de uitvoering van het onderwijsleerpakket;
- intensieve begeleiding van leerlingen in hun leerproces, zowel individueel als in groepsverband;
- begeleiding van ouders en kinderen door leerkrachten en mentoren op een professioneel
hoog niveau;
- levering van het onderwijsleerpakket en begeleiding in heel Nederland en daarbuiten.
De LOVK is de enige organisatie in Nederland die de verantwoordelijkheid heeft voor het
onderwijs aan varende kinderen in de leeftijd van 3 -7 jaar. Hierbij levert zij maatwerk voor elk
kind. Het is tevens een onderwijsorganisatie waarbij de kern van het onderwijs thuis (aan
boord) gegeven wordt door de ouders. Hierdoor legt zij een unieke relatie tussen de
thuissituatie en de lessituatie, anders gezegd: tussen opvoeding en onderwijs. De LOVK heeft
daarbij in eerste instantie een ondersteunende rol in het onderwijsaspect en - waar gewenst een adviserende rol op het gebied van opvoeding en welzijn.
2.2 visie op onderwijs en opvoeden
Kinderen zijn aangewezen op verzorging, bescherming en toerusting. Ouders zijn daarbij de
eerst verantwoordelijken. De LOVK wil ouders behulpzaam zijn bij deze taak, die voor ouders
die een varend bestaan leiden extra gecompliceerd is. Daar mag u van ons dan ook - meer
dan van reguliere basisscholen - begrip voor verwachten.
Als wij u de helpende hand bieden bij het onderwijs en waar gewenst adviseren bij de
opvoeding, dan doen wij dat vanuit een visie die samen te vatten is in drie kernwoorden:
relatie: Kinderen willen relatie ervaren; kort gezegd, kinderen moeten zich veilig voelen, zich
geaccepteerd weten, zichzelf kunnen zijn.
competentie: Kinderen willen competentie ervaren; dat wil zeggen dat kinderen taken dienen
te krijgen die bij hen passen en die voldoende uitdaging bieden, zodat zij elke dag ‘groeien’ en
bijleren.
zelfstandigheid: Kinderen hebben behoefte aan zelfstandigheid, waardoor zij (uiteraard
aangepast aan hun leeftijd) ook verantwoordelijkheid leren dragen.
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2.3 het klimaat van de school
respect voor elkaar
Uitgangspunt is dat in principe alle kinderen welkom zijn. Dit brengt mee dat de scholen worden
bezocht door kinderen die elk hun eigen achtergrond hebben, waarbij de levensbeschouwing
van de ouders een belangrijk aspect is. Daar willen wij dan ook binnen het onderwijs van de
LOVK, en dus ook op alle locaties, nadrukkelijk rekening mee houden door ruimte te bieden
aan de beleving daarvan. Niet alleen respecteren we ouders en kinderen in hun opvattingen,
maar dit respect beoefenen we ook onderling als medewerkers en als kinderen onder elkaar.
In Maasbracht, Dordrecht, Zwolle, Terneuzen, Krimpen a/d IJssel en Rotterdam komen
kinderen door middel van kringgesprekken, Bijbelverhalen, godsdienstige liedjes, vieringen en
gebed in aanraking met de christelijke levensvisie.
kindvriendelijk
Uw kind wordt serieus genomen. We willen dat uw
kind zich op onze ligplaatsscholen veilig en thuis
voelt, zodat het ook graag naar school gaat,
gewoon omdat het daar fijn en gezellig is.
Omdat onze groepen kleiner zijn, is er veel
aandacht voor uw kind. Door het specifieke, op
varende kinderen gerichte onderwijssysteem,
kunnen wij onderwijs op maat bieden.
gedrag
Vanzelfsprekend ligt er een sterk accent op de goede omgang met elkaar. Pesten mag daarom
niet voorkomen, evenmin als agressief gedrag.
milieu
Wij leren de kinderen, aansluitend bij hun leeftijd, aandacht te hebben en zorg te dragen voor
hun eigen leefomgeving.
burgerschap
Kinderen zullen later binnen eigen grenzen en mogelijkheden, moeten participeren in een
democratische samenleving. De LOVK draagt bij aan de voorbereiding daarop door gedegen
onderwijs in vaardigheden, zoals voorbereiding op lezen, taal en rekenen te bieden, maar
vooral ook door te werken aan sociale- en emotionele vaardigheden.
Het stimuleren van goed burgerschap gebeurt, vertaald naar het leeftijdsniveau, in de
wekelijkse lessen sociaal-emotionele vaardigheden in VoortVarend, door kennis te nemen van
andere culturen en opvattingen, door middel van thema’s op de ligplaatsscholen en door het
bevorderen van acceptatie van en respect voor verschillen.
oudervriendelijk
Ouders zijn altijd welkom op onze ligplaatsscholen. Het gaat immers om hun kind! We
waarderen het als u laat merken zich betrokken te voelen bij het onderwijs aan uw kind. Bent
u in de gelegenheid om deel te nemen aan excursies, begeleiding bij het zwemmen en andere
activiteiten, dan stellen we dat zeer op prijs. Behalve deze schoolgids zijn het informatiebulletin
InStap voor ouders van 2-3 jarige peuters, de peuterinformatiebrief PeuterThuis voor peuters,
het periodiek Langszij voor alle ouders van ingeschreven kinderen, de websites www.lovk.nl
en www.zelflesgeven.nl, e-mailberichten en inloopmomenten op de ligplaatsschool in
Dordrecht middelen om het contact tussen ouders en onderwijs te verstevigen. Doordat elk
kind een eigen mentor heeft, is een regelmatig contact over de ontwikkeling van uw kind
gewaarborgd. Ouders mogen ervan uitgaan dat wij het prettig vinden een goed contact met
hen te hebben. Maar een goed contact komt van twee kanten. Ouders doen er goed aan als
er iets is, contact op te nemen met de LOVK. U kunt er op rekenen dat wij daar open voor
staan.
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3. ONDERWIJS
3.1 LOVK, school voor varende kinderen
varende kinderen en de leerplicht
U voldoet aan de leerplicht als uw kind is ingeschreven
bij de LOVK, de school voor varende kinderen en als u
dan ook daadwerkelijk deelneemt aan het specifieke
onderwijs-programma. Dat houdt in, bijna dagelijks
werken met VoorSprong of VoortVarend en
regelmatig, waar mogelijk, een ligplaatsschool
bezoeken.
Vanaf de leeftijd van 3 jaar biedt de LOVK onderwijs
aan boord door middel van het speelleerpakket
VoorSprong. Vanaf 3,5 jaar mag uw kind daarnaast
ook de ligplaatsscholen bezoeken. Ouders stellen
nogal eens de vraag hoe lang varende kinderen aan boord mogen blijven. Het besluit
trekkende bevolking WPO zegt daarover: ‘Artikel C9, tweede lid, van het Besluit trekkende
bevolking WPO bepaalt dat de leerlingen de school (LOVK) in elk geval verlaten na afloop van
het schooljaar waarin zij de leeftijd van zeven jaar hebben bereikt’.
inschrijving
Vanaf de leeftijd van 3 jaar kunnen varende kinderen deelnemen aan het onderwijs van de
school voor varende kinderen. U kunt uw baby of uw peuter op elk ogenblik inschrijven. Dit
kan via de mentoren, de ligplaatsscholen of via de administratie van de LOVK. Ook kunt u via
www.lovk.nl een inschrijfformulier aanvragen. Tegen de tijd dat uw kind het onderwijs kan gaan
volgen, wordt er contact met u opgenomen. Aanmelding van uw kind voordat het 2 jaar wordt
is gewenst en biedt veel voordelen.
Wanneer uw peuter op tweejarige leeftijd is aangemeld ontvangt u maandelijks de digitale
PeuterThuis, een informatiebulletin over opvoeding en ontwikkeling van peuters, het periodiek
van de LOVK, ‘Langszij’, toegang tot de spel-o-theek en het informatiebulletin InStap met
artikelen die voorbereiden op het werken met het speelleerpakket VoorSprong voor peuters
van 3 - 4 jaar.
realisatie onderwijs
Varende kinderen kunnen doordat zij te veel dagen op een school missen, niet deelnemen
aan het reguliere onderwijs. De school voor varende kinderen (LOVK) is er om voor deze
kinderen het onderwijs zo in te richten dat ze, alhoewel ze aan boord blijven, goed voorbereid
worden op de overgang naar groep 3 of 4 van de basisschool. Dit gebeurt door:
 onderwijs aan boord met ondersteuning door mentoren,
 onderwijs op ligplaatsscholen,
 samenwerking met peuterspeelzalen en basisscholen, zodat varende kinderen op veel
plaatsen in Nederland welkom zijn (zie lijst achterin).
onderwijs aan boord voor peuters
Ook voor peuters (vanaf 3 jaar) is er onderwijs aan boord. De LOVK heeft daarvoor
‘VoorSprong, spelenderwijs woorden leren’ ontwikkeld. Omdat taal heel belangrijk is voor de
ontwikkeling van kinderen, richt VoorSprong zich vooral op taalontwikkeling. Een goede
taalontwikkeling is heel belangrijk voor een voorspoedige schoolloopbaan. Daarbij staat
uitbreiding van de woordenschat centraal. Kinderen die veel woorden kennen hebben een
goede taalvaardigheid en dat is weer belangrijk voor het begrijpen van uitleg en opdrachten.
Kortom, zij zijn goed voorbereid op hun schoolloopbaan. Het speelleerpakket VoorSprong
helpt ouders om spelenderwijs de taalontwikkeling van hun peuter te stimuleren, zodat hun
woordenschat elke dag verder toeneemt.
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onderwijs aan boord niet vrijblijvend
Het onderwijs aan boord biedt samen met het ligplaatsonderwijs een volledig onderwijsaanbod
voor uw kind. Van u als ouders wordt gevraagd om dagelijks met uw kind te werken. Dat is
geen vrijblijvend verzoek. Uw rol is namelijk heel belangrijk om uw kind een goede
voorbereiding op het basisonderwijs te geven. Om u hierbij te helpen zijn door de LOVK
onderwijsleerpakketten ontwikkeld. Deze zijn geheel op uw situatie, ouders van varende
kinderen, toegespitst:






VoorSprong, spelenderwijs woorden leren
VoortVarend groep 1
Themapakketten groep 1
VoortVarend groep 2
Themapakketten groep 2

-voor 3 tot 4 jarigen
-voor 4 tot 5 jarigen
-voor 4 tot 5 jarigen
-voor 5 tot 6 jarigen
-voor 5 tot 6 jarigen

De pakketten bestaan uit instructieboeken en
werkbladen. VoorSprong heeft een bijlagenset. Bij
elk pakket hoort het nodige gebruiks- en
verbruiksmateriaal. Instructieboeken, werkbladen
en materialen worden in een krat geleverd aan de
ouders. Alles wat peuters aan de wal leren en alles
wat in de groepen 1 en 2 van de basisschool aan
de orde komt, wordt ook in VoorSprong en
VoortVarend aangeboden. Dit zorgt ervoor dat uw
kind straks in elke basisschool in Nederland met
succes kan instromen. Het onderwijs aan boord
dat door middel van VoorSprong en VoortVarend
wordt aangeboden vormt de kern van het totale ontwikkelingsaanbod voor uw kind. De kracht
van dit aanbod is dat het geheel is aangepast aan en inspeelt op de leeftijd en de ontwikkeling
van uw kind. Er kan voortdurend door de ouders een beroep gedaan worden op de eigen
mentor.
Het onderwijs aan boord wordt tevens ondersteund door de website www.zelflesgeven.nl
observatie- en registratiesysteem KIJK!
Bij VoortVarend werken mentoren en leerkrachten intensief met u als ouders samen, om de
ontwikkeling van uw kind te volgen. Dit gebeurt door observaties van de verschillende
ontwikkelingsgebieden in te voeren in KIJK! Dit is een digitaal observatie- en
registratiesysteem waarbij zowel door ouders, mentoren als leerkrachten observaties
ingevoerd kunnen worden. Een prachtige manier om de krachten te bundelen en alle inzichten
te gebruiken om het onderwijs optimaal aan te laten sluiten bij de ontwikkeling van uw
kind.Twee keer per jaar wordt er door de mentor op basis van de diverse observaties een
registratie gemaakt, waarbij in een overzicht te zien is waar uw kind qua ontwikkeling zit.
ligplaatsscholen
De ligplaatsscholen zijn onderdeel van het integrale onderwijssysteem voor varende kinderen
en vormen samen met de andere voorzieningen zowel onderwijsinhoudelijk als
organisatorisch, één school voor varende kinderen. Het ligplaatsonderwijs is een belangrijk
onderdeel van het specifieke onderwijssysteem.
In een uitnodigende en inspirerende omgeving krijgen kinderen hier te midden van
leeftijdgenoten, aangepast aan hun behoeften, onderwijs waar ook het samen spelen deel van
uit maakt.
Op de ligplaatsscholen in Dordrecht en Krimpen a/d IJssel wordt bij het lesgeven een relatie
gelegd met de onderwijsleerpakketten VoorSprong en VoortVarend zodat onderwijs aan boord
en op de ligplaatsschool elkaar blijvend versterken.

11

LOVK-schoolgids 2017– 2018

schoolbezoek is belangrijk
Door het werken met
VoorSprong en
VoortVarend is de doorgaande lijn in de
ontwikkeling
van
varende
kinderen
gegarandeerd. Daarnaast blijft bezoek aan
de LOVK-ligplaatsscholen belangrijk.
De ligplaatsschool in Dordrecht Het
Zwanejong is vijf dagen per week geopend
voor kinderen vanaf 3 jaar en 6 maanden.
De ligplaatsschool in Krimpen a/d IJssel Het
Zwanenmeer is op maandag en dinsdag
geopend. Kinderen komen daar met
leeftijdgenootjes in contact en leren zo omgaan met anderen. En… ze ervaren een dag op de
ligplaatsschool als een feestje.
Wij vragen dan ook van u als ouders om - indien het ook maar enigszins mogelijk is – uw kind
de ligplaatsscholen te laten bezoeken. Niet alleen is zo’n bezoek een fijne ervaring voor uw
kind, maar het geeft ons ook de gelegenheid om uw kind beter te leren kennen en verder te
helpen. Er wordt op de ligplaatsscholen niet alleen onderwijs aan groepjes kinderen gegeven.
Vanuit de ligplaatsscholen wordt ook het onderwijs aan boord door de mentoren begeleid. De
ligplaatsscholen bevinden zich in Dordrecht, Rotterdam, Krimpen a/d IJssel, Zwolle,
Maasbracht en Terneuzen.
3.2 wat wordt er geleerd?
activiteiten
In de wet Primair Onderwijs staat wat kinderen moeten leren.
Het onderwijs van de school voor varende kinderen (LOVK) omvat een VVE programma voor
peuters van 3 - 4 jaar, het totale programma van groep 1 en 2 van de basisschool en indien
gewenst èn mogelijk de leerstof van groep 3. Dit wordt zo aangeboden, dat tegemoet gekomen
wordt aan de natuurlijke drang tot leren, die juist voor jonge kinderen zo kenmerkend is. Verder
wordt rekening gehouden met en ingespeeld op de ontwikkelingsfase waarin een kind
verkeert. Op de ligplaatsscholen kunt u de documenten die bij het onderwijs horen, inzien.
Zowel op de ligplaatsscholen als in VoortVarend wordt structureel veel aandacht besteed aan
het (aan)leren van een goede werkhouding en zelfstandigheid bij uw kind. Als u met
VoorSprong en VoortVarend en de bijbehorende materialen werkt, krijgt u vanzelf veel inzicht
in wat voor kinderen belangrijk is om te kunnen. Globaal gaat het om de volgende
(ontwikkelings)gebieden:
 taal-denkontwikkeling, waaronder (beginnende)
geletterdheid,
 reken-denkontwikkeling,waaronder(beginnende)
gecijferdheid,
 oriëntatie in ruimte en tijd,
 zintuiglijke en motorische ontwikkeling,
 ontwikkeling van de expressie,
 wereldoriëntatie,
 sociaal-emotionele ontwikkeling,
 werkhouding en zelfstandigheid.
3.3 groepsgrootte en groepering
We werken met kleinere groepen. Dat biedt grote voordelen. Uw kind krijgt daardoor veel
aandacht en begeleiding en zo nodig ook extra zorg binnen de groep. De groepen zijn
samengesteld uit kinderen van verschillende leeftijden. Mits er een redelijk aantal leerlingen
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is, heeft ook dit grote voordelen. Kinderen leren namelijk lang niet alleen van de juf, maar ook
van elkaar. Bovendien krijgt binnen een dergelijke samenstelling van de groep het competitieelement minder kans en wordt juist het helpen van elkaar bevorderd. In de lokalen zijn hoeken
ingericht. Het werken in hoeken speelt in op de verschillende niveaus van de kinderen, komt
tegemoet aan de natuurlijke drang tot leren die juist jonge kinderen kenmerkt en bevordert
zowel de zelfstandigheid als het samenwerken.
3.4 buitenschoolse - en extra activiteiten
Gedurende het schooljaar vinden op de ligplaatsscholen buitenschoolse activiteiten plaats,
zoals excursies en schoolreisjes. Daarnaast zijn er op alle locaties door het schooljaar heen
een aantal gezamenlijke activiteiten.
Uw betrokkenheid en hulp daarbij stellen we erg op prijs. Vaak zijn we daar zelfs van
afhankelijk. Voor zover op dit moment bekend zijn de geplande activiteiten ook in deze
schoolgids opgenomen (zie: activiteitenkalender in het aparte katern).
3.5 overblijfmogelijkheden

Alle kinderen kunnen op alle scholen tussen de
middag op school eten. Tijdens en na het eten is
er begeleiding.
Hoe een en ander op de diverse locaties
geregeld is, leest u in hoofdstuk 10 van deze
gids bij de ‘Praktische Informatie’.

3.6 schoolverzekering voor leerlingen
De wettelijke aansprakelijkheid van de school voor leerlingen tijdens schooluren en
schoolactiviteiten is zowel in binnen- als buitenland door het bestuur verzekerd.
3.7 privacy
Gedurende het schooljaar kunnen er voor allerlei doeleinden (schoolgids, InStap, PeuterThuis,
Langszij, folders, website, pers) foto’s van het onderwijs en dus ook van de kinderen gemaakt
worden. Indien u niet wenst dat foto’s van uw kind verspreid worden, dan dient u dat aan te
geven bij de directeur.

Voor het actuele nieuws van de
School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen
zie
www.lovk.nl
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3.8 voorzieningen in de schoolgebouwen
De ligplaatsscholen beschikken over goede voorzieningen:
 een of meer werklokalen,
 een speel- of speel/werklokaal, bedoeld voor muziek, spel- en bewegingsactiviteiten,
 gelegenheid en materialen om buiten te spelen,
 een werk- spreekkamer voor de coördinatoren,
 een of meerdere ruimten voor het vervullen van mentortaken en/of vergaderen en/of
voor personeel,
 een personeelsbibliotheek en orthotheek (materialen om extra hulp te kunnen bieden
aan kinderen),
 computers,
 spel-o-theek,
 ontmoetingsplaats voor ouders.
3.9 schoolgebouwen in hun omgeving
Het Zwanejong, Dordrecht
Het Zwanejong is gehuisvest in een eigen gebouw in de buurt van verschillende havens.
Het Zwanenmeer, Krimpen a/d IJssel
Het Zwanenmeer is gehuisvest in internaat De Driemaster in Krimpen aan den IJssel.
Het Maashofje, Maasbracht
Het Maashofje is gehuisvest in de brede school De Toermalijn. De Toermalijn verzorgt,
in samenwerking met Het Maashofje, het groepsonderwijs aan varende kleuters.
De Zwarte Zwaan, Rotterdam
De Zwarte Zwaan is gevestigd in basisschool de Wilhelminaschool in de
directe omgeving van de Waalhaven. Deze school verzorgt, in
samenwerking met De Zwarte Zwaan, het groepsonderwijs aan varende
kleuters.
De Groene Zwaan, Terneuzen
De Groene Zwaan is gehuisvest in basisschool De Oude Vaart. Deze school verzorgt, in
samenwerking met De Groene Zwaan, het groepsonderwijs aan varende kleuters.
’t Zwanenest, Zwolle
‘t Zwanenest is gehuisvest in basisschool Het Carillon. Deze school verzorgt, in
samenwerking met ’t Zwanenest, het groepsonderwijs aan varende kleuters.
naar school in Rotterdam, Terneuzen, Zwolle of Maasbracht
In Terneuzen, Zwolle, Maasbracht en Rotterdam wordt het ligplaatsonderwijs door
de basisschool verzorgd. Wel zijn de mentoren in die plaatsen nauw betrokken bij
de ontwikkeling van uw kind. Als uw kind op school is, kunnen zij spreken met uw
kind, observeren of toetsen. Natuurlijk hebben ze ook regelmatig overleg met de
leerkrachten van de basisschool.
Omdat de mentoren het overzicht houden van de vorderingen van uw kind, zijn zij
ook voor u het aanspreekpunt in Terneuzen, Zwolle, Rotterdam en Maasbracht.
Maak gerust even een afspraak…
3.10 sponsoring
Sponsoring vindt slechts plaats met instemming van het bestuur van de LOVK en onder
voorwaarden die door het bestuur geformuleerd worden.
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4. ZORG VOOR HET JONGE KIND
4.1 de opvang van de leerlingen in de school
wendagen
Vóórdat uw kind 3½ jaar is mag uw kind op de ligplaatsscholen in Dordrecht en Krimpen aan
den IJssel komen wennen. Dat kan in overleg met de leerkracht enkele dagen per week, mits
uw kind er emotioneel aan toe is om een dag van boord te zijn. In Dordrecht en Krimpen aan
den IJssel is uw kind vanaf 3 jaar en 4 maanden op de ligplaatsschool welkom om te wennen.
Vanaf 3½ jaar kan een peuter alle dagen twee dagdelen naar de ligplaatsschool in Dordrecht
en op maandag en dinsdag naar de ligplaatsschool in Krimpen aan den IJssel.
peuterspeelzalen en kinderdagopvang waar de LOVK mee samenwerkt
Peuters jonger dan 3½ jaar kunnen terecht op de peuterspeelzalen waar de locaties mee
samenwerken. Adressen en openingstijden staan achterin de schoolgids. Zie hoofdstuk 11.
locatie Het Zwanejong
PSZ De Horizon, Singel 441, 3311 HH Dordrecht
PSZ Toermalijntje, Emmastraat 9, 3331 XA Zwijndrecht
locatie De Zwarte Zwaan KDO Ketelbinkie, Schulpweg 37, 3084 NG Rotterdam
PSZ Eigenwijs, Natersweg 7, 3082VA Rotterdam
locatie ’t Zwanenest
PSZ De Klooienberg, Klooienberglaan1, 8031 GA Zwolle
PSZ Plons, Klooienberglaan 561, 8031 GC Zwolle
KDV Plons, Bachlaan 2, 8031 HL Zwolle
PSZ Mussenhage, Mussenhage 2, 8011 BH Zwolle
locatie Het Maashofje
Dribbel, Peutergroep Dribbel, Suikerdoossingel 49, 6051 HN
Maasbracht
Eigenweisje, Peutergroep beide-handjes, Neutrale Hoek 4b,
6051KX Maasbracht
locatie De Groene Zwaan PSZ De Kameleon, Leliestraat 28, 4537 RJ Terneuzen
PSZ De Wipwap, Schelpenlaan 1b, 4533 DW Terneuzen
PSZ Drie kleine Kootertjes, Leeuwenlaan 27, 4532AE Terneuzen
PSZ Bruintje Beer, IJsselstraat 1, 4531 HK Terneuzen
PSZ Juultje de Stelle, Wagnerhof1, 4536 BP Terneuzen
peuteropvang
In hoofdstuk 11 vindt u alle adressen van peuterspeelzalen waar
varende kinderen terecht kunnen. Om te weten of er plaats is
dient u een dag van te voren telefonisch contact op te nemen.
zindelijk zijn
Kinderen tot 4 jaar die niet zindelijk zijn mogen met een luier aan
naar de ligplaatsschool in Dordrecht en Krimpen a/d IJssel.
Kinderen vanaf 4 jaar moeten zindelijk zijn, tenzij er een
medische reden is voor het (nog) niet zindelijk zijn. Neemt u dan
contact op met uw mentor. We verwachten van ouders dat zij
hun kind, wanneer het nog niet zindelijk is, regelmatig (blijven)
trainen om zindelijk te worden. Voor informatie hierover kunt u
het consultatiebureau benaderen.
buitenschoolse opvang
In Rotterdam kunnen ouders gebruik maken van kinderopvang Ketelbinkie (www.prokino.nl).
Ketelbinkie is gehuisvest in hetzelfde gebouw als het Landelijk Bureau en biedt aan varende
ouders een speciaal tarief. Zie voor meer informatie hoofdstuk.11. Op de andere locaties
kunnen ouders terecht bij Stichting Prokino: www.prokino.nl, en Meander Opvang BV:
www.meanderopvang.nl.
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4.2 het volgen van de ontwikkeling van kinderen
checkmomenten
Zowel VoorSprong als VoortVarend bieden veel momenten waarop de ontwikkeling van uw
kind wordt vastgelegd:
 het contact met de ouders; wekelijks (KIJK!), driewekelijks (VoortVarend) of
vierwekelijks (VoorSprong),
 door u aangeleverde observaties van uw kind in KIJK! (bij VoortVarend),
 checkmomenten door de mentor die in het mentorprotocol zijn vastgelegd,
 door uw kind gemaakt werk.
overige check- en observatiemiddelen
Onderstaande toets momenten vinden pas plaats als uw kind de leerstof die gecheckt wordt,
ook werkelijk heeft gehad in het onderwijsprogramma van de LOVK. In geval van zorg om uw
kind is er altijd de mogelijkheid om extra toetsen af te nemen.
check
woordencheck
VoorSprong
KIJK!

groep
peuters

afname
na elk thema

opmerking
door ouders aan boord

groep 1
en
groep 2

Zo vaak als in VoortVarend
aangegeven wordt. Dit beslaat
alle ontwikkelingsgebieden

door ouders aan boord
en de mentor

CITO taal M1

groep 1

CITO rekenen E1

groep 1

CITO taal M2

groep 2

Na thema 4
VoortVarend groep 1
aan het einde van
VoortVarend groep 1
Na thema 4
VoortVarend groep 2

door mentor aan boord
of op locatie
door mentor aan boord
of op locatie
door mentor aan boord
of op locatie

(observatie- en
registratiesysteem bij
VoortVarend)

Toetsen zijn er om iets te weten te komen en om vervolgens met die wetenschap ook iets te
doen. Het toetsen kan dus nooit een doel op zich zijn. Daarom gaat het niet alleen om ‘hoe
ver’ een kind is, maar dienen ook andere aspecten hun gewicht te krijgen. Het gaat o.a. ook
om concentratie, doorzettingsvermogen, ijver, inzet, opname van opdrachten, tempo enz.
Toetsen en observaties zijn belangrijk, maar wel samen met al die andere gegevens die ouders
en school kunnen toevoegen. Toetsuitslagen worden vermeld in het Dit-ben-ik boekje dat het
kind bij schoolbezoek dagelijks meeneemt en in het leerlingvolgsysteem.
gastscholen en toetsen
De LOVK (mentor) is de eerst verantwoordelijke voor de voortgang van het onderwijsleerproces van haar varende kinderen. Daarom nemen gastscholen geen CITO-toetsen af bij
varende kinderen die staan ingeschreven bij de LOVK. Dit ook om de belasting voor
gastscholen te beperken. Gastscholen kunnen altijd in het DBI-boekje zien welke toetsen door
de LOVK zijn afgenomen. Toetsuitslagen worden bij het verlaten van de LOVK vermeld in het
Onderwijskundig Rapport dat de LOVK voor de ontvangende school opstelt. Het spreekt ook
vanzelf dat de LOVK vanwege de privacy van kinderen, op gepaste wijze met de
toetsuitslagen omgaat.
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CITO niveaus
De uitslag van de CITO-toetsen geeft een beheersingsniveau aan. Dit gebeurt door middel
van een cijfer.
Niveau 1: goed tot zeer goed, niveau 2: ruim voldoende tot goed, niveau 3: matig tot ruim
voldoende, niveau 4: zwak tot matig en niveau 5 zwak tot zeer zwak.
Het niveau, 1, 2, 3, 4 of 5 heeft een ruime marge. Uw mentor kan u zeggen of uw kind dichtbij
een niveau hoger of lager zit. Vraag daarom uw mentor naar de vaardigheidsscore. Wanneer
uw kind in niveau 1, 2 of 3 scoort, hoeft er in de regel geen extra aandacht gegeven te worden.
Wel kan het nodig zijn om op een bepaald onderdeel extra aandacht te bieden. Ter beoordeling
door de mentor/groepsleerkracht en in overleg met de coördinator en/of adviseurs kunnen
incidenteel andere checkmiddelen worden gebruikt. De mentor bespreekt uitslagen altijd met
de ouders.
sociaal-emotionele ontwikkeling
Door de invoering van het registratie- en observatiesysteem KIJK! worden de vaardigheden
van de sociaal- emotionele ontwikkeling regelmatig genoteerd in het systeem zodat het kind
ook op dit gebied op de voet gevolgd wordt.
ontwikkelingsmaterialen
Het ontwikkelingsmateriaal op de ligplaatsscholen is ingedeeld per ontwikkelingsgebied.
Kinderen kunnen daardoor per ontwikkelingsgebied op eigen niveau werken. De mentor weet
precies welk ontwikkelingsmateriaal er geschikt is voor een kind en adviseert hierin de ouders.
het Kijk-mij-eens boekje
Het Kijk-mij-eens boekje is een plakboekje dat ieder kind ontvangt bij het eerste bezoek aan
een van de ligplaatsscholen. Bij elk bezoek wordt hierin een herinnering aan de dag gemaakt.
Aan de hand van dit boekje met werkjes, liedjes en foto’s kan het kind over de schooldag
vertellen. Het Kijk-mij-eens boekje stimuleert spelenderwijs de mondelinge taalvaardigheid en
wordt een prachtige herinnering. Het is de bedoeling dat dit boekje bij elk schoolbezoek
meegenomen wordt.
het Dit - ben- ik boekje
Het Dit-ben-ik boekje (DBI-boekje) is
een boekje met gegevens en informatie
over het kind. Het is noodzakelijk dat uw
kind het bij elk schoolbezoek (dus óók
aan peuterspeelzaal of basisschool) bij
zich heeft. Zo heeft de (gast)leerkracht
de beschikking over de algemene
gegevens (zoals telefoonnummer van
de ouders) en andere belangrijke
informatie. Het boekje gaat elke dag
mee terug naar boord. U krijgt het DBIboekje tegelijk met het speelleerpakket
VoorSprong. U kunt het gaan gebruiken
zodra uw kind (ligplaats)scholen gaat bezoeken. Als bijlage (hoofdstuk 11) is het protocol Ditben-ik boekje opgenomen, zodat u precies weet wat u mag verwachten.
BELANGRIJK
We stellen het erg op prijs wanneer ouders en leerkrachten van scholen waar kinderen te
gast zijn gebruik maken van de kaart ‘Bijzonderheden’ in het boekje. Hier kunnen korte
aandachtspunten opgeschreven worden die voor een goede begeleiding van het kind van
belang zijn.
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Themavoorbereiding en leerdoelen in de klas
In de gang van het Zwanejong en het Zwanenmeer vindt u de uitgewerkte lesdoelen en
leerinhouden per maand en per thema. Deze wisselen iedere maand. Zo weet u precies wat
uw kind die maand op school gaat doen en leren. Heeft u vragen naar aanleiding van deze
uitgewerkte leerdoelen, dan kunt u die uiteraard aan de juf stellen.
verslaggeving
Het leerling-dossier bevat:
 persoonlijke gegevens die via het inschrijfformulier verkregen zijn,
 verslag van het intakegesprek,
 de ontwikkeling van uw kind (leerlingvolgsysteem),
 gemaakt werk van uw kind,
 verslagen (bijv. van contacten met ouders, scholen of instanties),
 hulpplannen en/of handelingsplannen.
Ouders kunnen het dossier van hun kind op aanvraag inzien op de locaties. Zonder
toestemming van ouders wordt er niets uit dit (digitale) dossier aan derden doorgegeven.
het digitale observatie- en registratiesysteem KIJK!
Ouders observeren tijdens het lesgeven aan boord hun kind. Deze observaties plaatsen zij
wekelijks met behulp van een persoonlijke inlogcode in het systeem van KIJK!. Op deze wijze
kunnen ouders de ontwikkeling per ontwikkelingsgebied van hun kind nauwkeurig volgen.
Omdat zowel ouders, mentoren als leerkrachten observaties in kunnen voeren, ontstaat een
goed totaalbeeld van de ontwikkeling. Het onderwijs wordt hierop aangepast zodat ieder kind
het onderwijs krijgt dat het nodig heeft. De geregistreerde vorderingen worden twee keer per
jaar met de ouders besproken.
4.3 overlegsituaties
overleg in het managementteam
Gedurende het schooljaar zijn er regelmatig momenten voor managementteamoverleg
gepland. De directeur en de coördinatoren houden zich dan bezig met het totale onderwijs aan
varende kinderen. Belangrijk aandachtspunt is steeds, de verschillende onderdelen van dit
onderwijs op elkaar af te stemmen en optimaal te laten functioneren. Doordat de coördinatoren
elk een eigen en een algemene specialisatie hebben, ligplaatsonderwijs, afstandsonderwijs en
leerlingenzorg, wordt elk onderdeel van het onderwijs aan varende kinderen belicht.
overleg in het team
Gedurende het schooljaar vindt er regelmatig
overleg plaats met het hele team in de
mentorvergaderingen. Met elkaar denken we na
over diverse onderwerpen binnen ons
onderwijs. Daarbij zijn we gericht op het
versterken van de kwaliteit van het mentoraat,
de leerlingenzorg, zijn we bezig met intervisie
en delen we expertise vanuit verschillende
opleidingen en cursussen. Daarnaast vindt er
overleg plaats tussen de groepsleerkrachten in
de klassenvergaderingen. Deze vergaderingen zijn gericht op het versterken van de kwaliteit
van het ligplaatsonderwijs en de afstemming hiervan met het afstandsonderwijs.
overleg met ouders
De LOVK is er voor u en voor uw kind. Het werken met VoorSprong en VoortVarend en de
begeleiding door een mentor moeten een intensief en goed contact tussen u en de school voor
varende kinderen garanderen. U mag er van uitgaan dat we graag dicht bij u willen staan door
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in te spelen op uw specifieke situatie. We begrijpen dat het maken van afspraken in uw situatie
vaak moeilijk is, omdat elke afspraak steeds weer door de omstandigheden doorkruist kan
worden. Omgekeerd vragen wij begrip voor het feit, dat de mentor het tot haar
verantwoordelijkheid rekent contact met u te onderhouden en u dus regelmatig zal vragen naar
de vorderingen met VoorSprong en Voortvarend en de mogelijkheid om een boordbezoek af
te leggen.
jaarplanning
De mentor geeft u jaarlijks een jaarplanning.
 U kunt zien hoe ver uw kind met VoorSprong of Voortvarend moet zijn als u een half
jaar verder bent.
 U kunt zien in welke maanden een boordbezoek zal plaatsvinden.
 U kunt zien in welke maanden de mentor de vorderingen bij uw kind checkt.
contact met ligplaatsscholen
 Dringende telefonische mededelingen kunnen natuurlijk op elk moment.
 Korte (telefonische) mededelingen voor de leerkracht in de klas graag voor en na
schooltijd.
 Wilt u een uitvoeriger gesprek, probeer dan daarvoor een moment af te spreken dat
zowel u als de school schikt.
 De mentor kunt u onder schooltijd bellen. Alle mentoren hebben een eigen nummer.
 Als uw mentor ook leerkracht op een ligplaatsschool is kunt u het beste in onderling
overleg afspreken wanneer u de mentor kunt benaderen.

4.4 leerlingenzorg
Uitgangspunt is dat een goed pedagogischdidactisch klimaat en een goede organisatie van het
onderwijs ervoor zorgen, dat zich zo min mogelijk
problemen voordoen, en dat er ruimte binnen de
groep is om ieder kind op eigen niveau te helpen.
Binnen ons onderwijs bieden wij daarom een scala
van activiteiten aan om voor varende kinderen een
doorgaande lijn in hun ontwikkeling mogelijk te
maken. Omdat het onderwijs bij de LOVK individueel
gericht is sluit de LOVK aan op passend onderwijs.
Toch kan het voorkomen dat dit aanbod voor uw kind
niet voldoende is. In zulke gevallen heeft uw kind
speciale zorg nodig. Vaak kunnen wij die, samen met
u, bieden door extra aandacht, inzet van het juiste
materiaal, of door het werken met een hulpplan.
Soms echter is het nodig dat externe hulp ingeroepen wordt van bijvoorbeeld een
schoolbegeleider, een ambulant begeleider, de logopedist of de schoolarts. Omdat de
samenstelling van de groepen steeds wisselt, is gekozen voor spontane signalering van
(mogelijke) problemen. Alleen wanneer daarvoor aanleiding is wordt overgegaan tot meer
systematische observatie van uw kind. Dit alles wordt gecoördineerd door de coördinator zorg.
niveaus in het bieden van leerlingenzorg
De LOVK kent verschillende niveaus van zorg.
basisniveau
Er wordt onderwijs op maat gegeven vanuit de visie die samen te vatten is in drie kernwoorden:
relatie, competentie en zelfstandigheid.
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niveau 1
Er wordt extra aandacht gegeven. Deze extra aandacht kan ondermeer bestaan uit korte extra
instructie aan uw kind, extra stimulans, extra oefening, tips voor u als ouders om uw kind aan
boord te begeleiden, begeleiding in de keuze van (oefen)materialen, voordoen van lessen uit
het onderwijsleerpakket door de mentor, observaties door u als ouders en door de mentor.
niveau 2
Op basis van interne signalering en diagnose (de uitkomst van niveau 1) wordt een hulpplan
opgesteld en wordt er gewerkt met kleine, afgebakende en haalbare doelen zowel op de
ligplaatsschool als aan boord.
Logopedist, schoolarts of orthopedagoog van het CED (Centrum Educatieve Diensten) kunnen
worden benaderd voor advies, observatie of onderzoek.
niveau 3
Een psychologisch en/of pedagogisch-didactisch onderzoek door externen blijkt gewenst. Dit
onderzoek leidt tot advisering aan de leerkracht en de ouders.
niveau 4
De LOVK kan het onderwijs op maat niet (meer) bieden. Na extern psychologisch en/of
pedagogisch-didactisch onderzoek en advisering volgt een aangepaste vorm van speciaal (basis)onderwijs.
zorgplan
De LOVK heeft een zorgplan waarin de volgende items worden beschreven: missie van de
LOVK, karakteristiek van het varende kind, zorgstructuur, volgen van het varende kind (met
specifieke behoeften), uitvoering van de interne en externe leerlingenzorg, overzicht
checkmomenten, gedetailleerd stappenplan bij het volgen van varende kinderen. Het zorgplan
is te downloaden op www.lovk.nl onder het rolmenu ‘onderwijs algemeen’.
extra zorg
Wanneer extra hulp voor uw kind nodig is zullen wij altijd contact met u opnemen. We vragen
u dan ook toestemming om zo nodig gegevens betreffende uw kind in te winnen of te
verstrekken aan bijvoorbeeld schoolarts, logopedist of schoolbegeleider. Van het verloop van
de speciale zorg aan uw kind houden wij u steeds op de hoogte.
meldcode
Sinds 1 juli 2013 is de wet ´Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld´ van
kracht. In deze wet wordt aan scholen, instellingen en zelfstandige beroepsbeoefenaars de
plicht opgelegd om een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
De meldcode beschrijft in 5 stappen, wat professionals moeten doen bij vermoedens of
signalen van verwaarlozing of geweld. Het doel van deze meldcode is sneller en adequater in
te grijpen bij deze vermoedens. In het 5 stappenplan krijgt de leerkracht of mentor duidelijke
handreikingen, wat er van haar wordt verwacht vanaf het moment dat zij signalen van huiselijk
geweld of kindermishandeling waarneemt. De school is verplicht deze signalen in het zorgteam
te bespreken en advies te vragen aan de organisatie ‘Veilig thuis’. Zij hebben een meldpunt
voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Ook zal er met de ouders een gesprek gevoerd
worden over de signalen. Voor vragen kunt u terecht bij de aandachtfunctionaris ´Huiselijk
geweld en kindermishandeling´. De LOVK heeft als aandacht functionaris de coördinator zorg
aangesteld.
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passend onderwijs
Vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen de
verantwoordelijkheid om voor alle kinderen die
extra ondersteuning nodig hebben een passend
onderwijsprogramma te bieden. Dit wordt
zorgplicht genoemd. Ouders zijn verplicht bij
aanmelding te vermelden als zij vermoeden dat
hun kind extra ondersteuning nodig heeft. Als
onderzoek uitwijst dat de school de
ondersteuning die het kind nodig heeft niet kan
bieden, moet er samen met de ouders een
passende plek gevonden worden op een andere school voor regulier of speciaal onderwijs.
Op deze manier krijgen alle kinderen een passend onderwijsprogramma, ook kinderen die
daarbij extra ondersteuning nodig hebben. De LOVK kijkt naar de onderwijsbehoefte van elke
leerling. De ondersteuningsbehoefte van het kind staat centraal in relatie tot de mogelijkheden
die bij de LOVK voorhanden zijn. Door de intensieve samenwerking tussen ouders en de
mentor van de LOVK staat het welzijn van het kind voorop en kan ieder kind zijn
ontwikkelingsmogelijkheden benutten.
spel-o-theek
In Dordrecht bevindt zich een spel-o-theek. (In Terneuzen, Zwolle en Maasbracht treft u een
kleine spel-o-theek aan). Alle ouders kunnen spelmateriaal lenen voor aan boord. Dit als
aanvulling op VoorSprong en VoortVarend. Ook voor peuters die zijn aangemeld kunnen
ouders gebruik maken van de spel-o-theek.
Ook mentoren kunnen de spel-o-theek gebruiken om zo extra zorg te bieden. Zij kunnen
bijvoorbeeld spelmateriaal geven om een of meer onderdelen uit VoorSprong of VoortVarend
aan boord extra en op een andere manier te oefenen.
leesboekjes groep 3
De spel-o-theek heeft veel leesboekjes niveau groep 3. U kunt daar voor uw (al) lezende
kleuter gebruik van maken.
diverse ontwikkelingsmaterialen
In de spel-o-theek zijn allerlei ontwikkelings-materialen te vinden die aansluiten bij de
verschillende ontwikkelingsgebieden zoals deze ook in KIJK! gehanteerd worden. Ook
materiaal voor meer- en hoogbegaafdheid is in onze spel-o-theek te vinden. We bevelen het
gebruik van onze spel-o-theek warm aan! Er zijn geen kosten of uitleentermijn aan verbonden.
Vraag ernaar bij uw mentor.
4.5 begeleiding van de overgang naar groep 3
naar groep 3 en het onderwijskundig rapport
Ouders van kinderen die naar groep 3 gaan ontvangen de LOVK-brochure ‘Naar groep 3’.
Voor de overdracht naar de leerkracht van groep 3 wordt gebruik gemaakt van een
onderwijskundig rapport (OKR).
Dit rapport wordt door de mentor van uw kind opgesteld en bevat gegevens die van belang
zijn voor een goede aansluiting op de ontvangende school. In het rapport wordt met nadruk
aan de basisscholen de gelegenheid geboden om nader contact te hebben over uw kind.
 Het rapport gaat naar de ontvangende basisschool (juni).
 Ouders krijgen een kopie van dit rapport.
 Eén exemplaar blijft bewaard bij de LOVK.
In alle gevallen doen wij er veel aan om uw kind tot in groep 3 van de basisschool te blijven
volgen en het contact met de ontvangende basisscholen inhoud te geven.
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groep 3 aan boord
Uw kind mag tot en met het schooljaar waarin het zeven jaar wordt
bij de LOVK ingeschreven staan. Daardoor is het mogelijk om - onder
voorwaarden die met het welzijn van uw kind te maken hebben - de
leerstof voor groep 3 aan boord te doen. Indien u hier ambitie voor
heeft, zoekt u dan tijdig contact met uw mentor. De LOVK werkt met
een protocol ´Groep 3 aan boord´. Samen met u wordt n.a.v. dit
protocol gekeken of groep 3 aan boord haalbaar is.
nog niet naar groep 3
Soms is een kind nog niet toe aan plaatsing in groep 3. De oorzaak
daarvan kan te maken hebben met de sociaal-emotionele
ontwikkeling en/of met de cognitieve ontwikkeling.
In die gevallen bespreekt de mentor dit vroegtijdig met u. Dit gebeurt aan de hand van het
protocol ‘Naar groep 3’. Er zijn dan de volgende mogelijkheden:
 Uw kind is zes jaar en het kan - sociaal-emotioneel gezien - wel naar het internaat,
maar is nog niet toe aan groep 3. Dan kan plaatsing in groep 2 van een basisschool
overwogen worden. Of er kan voor gekozen worden om aan boord te blijven en het
onderwijs van de LOVK te vervolgen.
 Uw kind is nog niet toe aan het internaat. Dan wordt het onderwijs dat uw kind tot nu
toe ontving vervolgd, met extra zorg op die gebieden die van belang zijn.
 Uw kind blijft nog een aantal maanden aan boord en neemt in die maanden deel aan
het onderwijs van de LOVK. Uw kind gaat bijvoorbeeld in januari naar het internaat én
naar de basisschool. Op de basisschool gaat het naar groep 2, zodat het in augustus
gelijk met bekende klasgenootjes naar groep 3 gaat.
LOVK en internaat
Ouders bepalen wanneer hun kind naar het internaat gaat. De LOVK vindt nadrukkelijk dat
varende kinderen in de regel niet jonger dan de toelatingsleeftijd op een internaat geplaatst
zouden moeten worden. Dit vanwege het gegeven dat het gaat om nog erg jonge kinderen,
die nog een zeer sterke emotionele binding (hechting) met de ouders hebben. Wel kunnen er,
in uitzondelijke gevallen, redenen zijn om een kind vervroegd op het internaat te plaatsen.
Mentoren kunnen op verzoek van de ouders hen vergezellen bij de intake op het internaat. De
LOVK biedt groepsleiders van internaten de mogelijkheid om samen met de mentor
boordbezoeken te doen voordat een kind naar het internaat gaat. Op deze wijze leert de
groepsleider het kind in de gezinssituatie aan boord kennen. U geeft voor zo’n gezamenlijk
bezoek vooraf toestemming.
De LOVK rapporteert internaten niet over de ontwikkeling van kinderen. Dit beschouwt de
LOVK als de verantwoordelijkheid van de ouders. Wanneer het internaat informatie over de
ontwikkeling van uw kind opvraagt bij de LOVK, zal de LOVK, voordat op zo’n verzoek wordt
ingegaan eerst in overleg treden met u.
5. WIE WERKEN ER BIJ DE LOVK?
5.1 functies en taken
directeur
De leiding van de LOVK berust bij de directeur.
coördinatoren
Een coördinator is belast met de dagelijkse leiding binnen het eigen specialisme en wordt
ingezet om zelfstandig de specifieke taken binnen het onderwijssysteem uit te voeren. Dit
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houdt in dat er leiding gegeven wordt aan het ligplaatsonderwijs, het afstandsonderwijs,
innovatie en de leerlingenzorg. (zie voor de namen van de coördinatoren en het specialisme
blz. 7 van deze schoolgids)
leerkracht met groeps – en mentortaken
Een groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijsleerproces in de groep. Zij creëert
een goed pedagogisch klimaat. Zij geeft vorm aan het onderwijsprogramma, houdt resultaten
en vorderingen bij en rapporteert aan de coördinator ligplaatsonderwijs en desgevraagd aan
de ouders. Zo nodig verleent zij ook extra hulp aan leerlingen. Zij onderhoudt contacten met
de mentoren. Naast groepsgebonden taken heeft zij ook locatiegebonden- en mentortaken.
leerkracht met mentortaken
Ieder kind krijgt een mentor, in feite een eigen juf. Zij is verantwoordelijk voor de goede
voortgang van het totale onderwijs aan uw kind. Zij begeleidt en ondersteunt ouders en
kinderen in het werken met VoorSprong en VoortVarend. Zij is ook en vooral aanspreekpunt
voor ouders. Zij zorgt voor verslaglegging en verleent zo nodig extra zorg.
Om dit alles te kunnen doen, neemt de mentor initiatieven voor contact met u, met andere
leerkrachten van de LOVK, en met peuterspeelzalen en basisscholen. Zo komt uw kind straks
goed voorbereid en begeleid de basisschool binnen. Ook na de LOVK volgt de mentor uw kind
nog enige tijd. Als bijlage (hoofdstuk 11.8) is het protocol ‘uitvoering mentoraat’ opgenomen,
zodat u precies weet wat u van een mentor mag verwachten.
onderwijsassistent
Een onderwijsassistent verricht werkzaamheden die
de goede voortgang van het onderwijs bevorderen,
zoals begeleiding van kinderen bij het overblijven,
buitenspel en uitstapjes.
De onderwijsassistent verricht ook onderwijstaken.
Dit onder verantwoordelijkheid en leiding van de
groepsleerkracht. Daarnaast verzorgt zij de
logistiek van de materialen per regio en rijdt zij de
bus.
managementassistent
De managementassistent biedt ondersteuning aan de directeur en het managementteam,
houdt de administratie van het onderwijs bij, met name de leerlingenadministratie en het
leerlingvolgsysteem, en handelt telefoon en post af.

Elke vrijdagmorgen om 9.00 uur
zijn ouders hartelijk welkom op de ligplaatsschool
in Dordrecht
waar zij een les uit VoortVarend
bij kunnen wonen.
van 9.00 uur tot 9.30 uur

23

LOVK-schoolgids 2017– 2018

5.2 namen medewerkers, e-mailadres en tel. nr
Mentoren en coördinatoren zijn voor ouders bereikbaar via hun eigen mobiele
telefoonnummer.
Dordrecht en Krimpen a/d IJssel
Coördinator zorg en
ligplaatsonderwijs
Annemieke Kik
(ma/di/do/vr)

annemieke.kik@lovk.nl
mobiel 06 10990239

groepsleerkracht/ mentor
Ingrid Heuseveldt
(ma/vrij ) do mentortaken
ingrid.heuseveldt@lovk.nl
mobiel 06 1234 3807

onderwijsassistenten
Rulinde Blankenstijn (ma, do)
rulinde.blankenstijn@lovk.nl
Anne van ’t Hof (di,woe,do,vr)
onderwijsassistente.zwanejong@lovk.nl

Anneke van IJken
(ma/di) do om de week
mentortaken

anneke.vijken@lovk.nl
mobiel 06 10990221
Margreeth Radenborg
(di/woe/do)

margreeth.radenborg@lovk.nl
mobiel 06 1002870
Coördinator afstandsonderwijs en innovatie
Lienke van Dijk
(ma/di/do/vr)

lienke.vdijk@lovk.nl
mobiel 0612343809

mentoren
Marjolein vd Jagt (ma/di/do/vr)
marjolein.vdjagt@lovk.nl
mobiel 06 12343808

Irene Kesting (woe/do/vr om
de week)

irene.kesting@lovk.nl
mobiel 06 104387

Willeke van Dijke (di/do)
willeke.vdijke@lovk.nl
mobiel 06 10561207

Rieke Voorstad (ma/di)
rieke.voorstad@lovk.nl
mobiel 06 12343810

Tineke Albregts (do)
tineke.albregts@lovk.nl
mobiel 06 12343806
onderwijsassistente
Indra Huizer- Filarski (do)
indra.huizer@lovk.nl

Mieke Dekkers (do om de week/vr)
mieke.dekkers@lovk.nl
mobiel 06 10558761

Elzelien de Vormer
(ma/di/do en wo òf vr)

elzelien.dvormer@lovk.nl
mobiel 06 12343811

De Groene Zwaan, Terneuzen - ’t Zwanenest, Zwolle - Het Maashofje, Maasbracht
mentor Terneuzen
Mariëlla Heijens (ma/di/do)
mariella.vdplasse@lovk.nl
mobiel 06 10990218

mentor Zwolle
Titia Wiegers (ma,wo,vr)
titia.wiegers@lovk.nl
mobiel 06 10028756
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5.3 wijze van vervangen bij ziekte en verlof
We streven er naar om ook bij vervanging medewerkers in de school te hebben die op de
hoogte zijn van de specifieke eigenschappen van het onderwijs aan varende kinderen.
5.4 begeleiding en inzet van stagiaires
Wij bieden studenten de mogelijkheid om stage te volgen of afstudeeropdrachten uit te voeren
binnen onze school. Meestal maken stagiaires van een MBO-opleiding (Sociaal Pedagogisch
Werk) van deze mogelijkheid gebruik. Alleen studenten die affiniteit hebben met onze
doelgroep, die aan hun stagedoelen kunnen voldoen en die passen binnen de identiteit van
de school kunnen bij de LOVK terecht.
Anderzijds is het zo dat studenten altijd moeten kunnen rekenen op intensieve begeleiding
door een leerkracht van de LOVK.
5.5 scholing van leraren
Scholing van leraren is belangrijk om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het
onderwijs. Leerkrachten zijn verplicht te voldoen aan de wet Bekwaamheidseisen Primair
Onderwijs en stellen jaarlijks een Persoonlijk Ontwikkelingsplan op. Ook de leerkrachten van
de LOVK doen dit.
Er wordt jaarlijks een nascholingsplan opgesteld. Gezien het specifieke karakter van het
onderwijs aan varende kinderen is nascholing vooral gericht op verbetering van de
professionaliteit van alle medewerkers van de LOVK in relatie tot specifieke
bekwaamheidseisen om varende kinderen te kunnen begeleiden.
Scholing vindt zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats. Wanneer trainingsdagen of
studiedagen worden gehouden, blijven de ligplaatsscholen tijdens deze dagen open.

6. OUDERS
6.1 de rol van de mentor in relatie tot die van de ouders in onderwijs en opvoeding
rol van de mentor bij het onderwijs
De mentor moet gezien worden als coach van de ouders (ondersteunende rol) die samen met
de ouders onderwijs-op-maat realiseert en de verantwoordelijkheid draagt voor een
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leeftijdsadequate ontwikkeling binnen de mogelijkheden van het kind. De rol van de mentor in
relatie tot de ouders bij het realiseren van goed onderwijs aan boord, is gezien die
verantwoordelijkheid (aan)sturend en ondersteunend. Zie voor een nadere uitwerking het
mentorprotocol hoofdstuk 11.
de rol van de mentor bij de opvoeding
De rol van de mentor in relatie tot de ouders bij de opvoeding is ‘desgewenst adviserend’.
Daarmee wordt bedoeld dat mentoren alleen wanneer ouders dit wensen, adviseren bij de
opvoeding van hun kind(eren).
voldoen aan leerplicht
Wanneer ouders aangeven geen onderwijs te (willen) geven, neemt de coördinator contact op
met de ouders en wijst op de verplichte melding bij de leerplichtambtenaar. Wanneer ouders
hierna nog altijd onwillig zijn om onderwijs geven, dan wordt dit door de directeur gemeld bij
de leerplichtambtenaar.
6.2 informatievoorziening aan ouders
persoonlijk contact
De meeste contacten verlopen via de mentor van uw kind. Zij is in alle gevallen het eerste
aanspreekpunt. In de loop van het schooljaar zal zij, in het kader van een goede begeleiding,
een aantal keren bij u aan boord komen. Wij vragen van onze mentoren veel aanpassing aan
uw situatie, maar omgekeerd stellen wij het ook zeer op prijs als u meedenkt met de mentor.
Bij het brengen en halen van uw kind op een van de ligplaatsscholen is er altijd even tijd voor
een kort persoonlijk contact met de leerkracht en/of de mentor van uw kind. Voor een wat
uitgebreider gesprek maken we graag een afspraak.
telefonisch contact
Alle mentoren beschikken over een 4COM abonnement, zodat het voor u mogelijk is - indien
u ook over zo’n abonnement beschikt - om zonder kosten te bellen. De mentoren hebben een
eigen LOVK-mobiel nummer. Uw mentor zal dit aan u doorgeven. Contact is ook mogelijk via
WhatsApp.
actuele informatie via e-mail
De locaties en de medewerkers hebben een e-mail adres en zijn dus voor u ook elektronisch
bereikbaar. Heeft u zelf een e-mail adres, dan willen wij dat graag weten. Via uw e-mail adres
ontvangt u dan actuele informatie van de LOVK. Zo bent u altijd op de hoogte van het laatste
nieuws.
InStap
Ouders van peuters in de leeftijd van 2 – 3 jaar ontvangen twee maal per jaar InStap. InStap
laat ouders kennis maken met de LOVK, de speelleermethode VoorSprong en de website
www.zelflesgeven.nl. InStap wordt ook op de website geplaatst.
Langszij
Langszij is een uitgave van de LOVK en informeert u over de manier waarop het onderwijs
aan varende kinderen werkt. Dit gebeurt door middel van:
 Informatie over alles wat speelt in de wereld van het varende kind.
 Achtergrondinformatie over de ligplaatsscholen en het mentoraat.
 Ervaringen van ouders.
 Nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs aan varende kinderen.
U ontvangt deze periodiek twee keer per jaar via de post. Langszij wordt breed verspreid en
gaat onder meer naar alle gastscholen. Langszij wordt ook op de website geplaatst.
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website www.lovk.nl
Op www.lovk.nl vindt u steeds de meest actuele informatie van de LOVK.
website www.zelflesgeven.nl
Onze site www.zelflesgeven.nl biedt ouders tips en praktische ondersteuning bij het werken
met VoorSprong en VoortVarend. Op www.lovk.nl kan doorgelinkt worden naar
www.zelflesgeven.nl. Onder de menu’s kunt u bij de verschillende thema’s de links naar het
ondersteunende beeldmateriaal bij de lessen aanklikken.
www.5010.nl
Deze site biedt een landelijk informatiecentrum voor ouders met vragen over het onderwijs.
inloopmomenten LOVK
Gedurende het schooljaar worden op de ligplaatsschool Het Zwanejong voor ouders
inloopmomenten georganiseerd. Ouders kunnen wekelijks op vrijdagmorgen om 9.00 uur een
les bijwonen. Doel is in direct contact te komen met het onderwijs aan uw kind en vooral ook
om u de gelegenheid te geven lessuggesties bij VoorSprong en VoortVarend op te doen en
ervaringen uit te wisselen.

6.3 medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad bestaat uit een
ouderen
een
personeelsgeleding.
Reglement
en
statuut
van
de
medezeggenschapsraad liggen op de locaties
ter inzage. Voor elke vergadering wordt de
agenda en na elke vergadering de notulen per
mail aan de achterban gezonden en op het
prikbord van de ligplaatsscholen opgehangen.
Ook worden de notulen op de website
geplaatst. De taken van het secretariaat zijn
verdeeld over de oudergeleding waarbij mevr.
Wimke de Vries aanspreekpunt is.
correspondentieadres
Medezeggenschapsraad van de LOVK, Schulpweg 37, 3084 NG Rotterdam of mr@lovk.nl
Per 1 oktober 2017, Papeterspad 5, 3311 WT, Dordrecht.
samenstelling medezeggenschapsraad
oudergeleding
Wimke de Vries
mts Forens
Stephanie Verschuren
ms Vivadero R
Kerstin Geurtsen
zs Tijdgeest
Marlies Feenstra en
Jacqueline van Wijngaarden

ms Cigno Minore
ms Daybreak

leerkrachtgeleding
Anneke van IJken
Titia Wiegers
Drea Severins
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secretaris

06 10560793
06 30432271
06 18893015

1e en 2e plaatsvervangende
ouder

06 29511945
06 29731810

voorzitter
notulist
penningmeester

06 10990221
06 10028756
06 10990224
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6.4 ouderraad
Aan de school voor varende kinderen is geen ouderraad verbonden. Dat heeft te maken met
de specifieke situatie van varende ouders. De ouders van de medezeggenschapsraad nemen
in voorkomende gevallen taken op zich die bij een ouderraad behoren.
6.5 ouderhulp
Graag doen we, wanneer dat nodig is, een beroep op u voor hulp; bijvoorbeeld bij een uitstapje,
schoolzwemmen of een feestje. U ontvangt dan een gerichte vraag en de nodige informatie.
Met name bij het vervoer naar het zwembad is hulp vaak hard nodig. Ziet u het vooral ook als
een goede gelegenheid om met uw kind op te trekken, en om mee te doen op school.
6.6 klachten
klachtenregeling
Wij doen ons best het onderwijs aan uw kind(eren) zo goed mogelijk gestalte te geven. Toch
is het mogelijk dat u het ergens niet mee eens bent. Bespreekt u dat dan in eerste instantie
met de betrokkene zelf, de mentor, de leerkracht of de coördinator.
Komt u er met de leerkracht niet uit, dan kunt u de coördinator benaderen. Komt u (ook) met
de coördinator niet tot een oplossing, dan kunt u de directeur benaderen. Als ook dan een
oplossing uitblijft, kunt u een klacht indienen. U kunt daarvoor terecht bij de
vertrouwensinspecteur.
Achter in de gids (hoofdstuk 11) treft u een uitgebreide beschrijving van de procedure aan en
vindt u de in dit verband belangrijke adressen.
Op alle LOVK-locaties is de door het bestuur vastgestelde klachtenregeling ter inzage.
Vertrouwensinspecteur
Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek
geweld, grove pesterijen en signalen inzake discriminatie, onverdraagzaamheid e.d. is er het
meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 -111 3 111 (lokaal tarief).
6.7 ouderbijdrage
Het onderwijs als zodanig is voor leerplichtige kinderen,
dus ook voor varende kleuters, gratis. Er zijn echter kosten
die samenhangen met activiteiten en/of aanschaffingen die
niet gesubsidieerd worden, zoals uitstapjes, vieringen,
traktaties, vervoer bij uitstapjes, speciale materialen.
In de eerste helft van het schooljaar ontvangen ouders een
acceptgirokaart met het verzoek een vrijwillige bijdrage per
schooljaar over te maken.
Deze bijdrage is voor het eerste ingeschreven kind € 20
per jaar en voor het tweede ingeschreven kind € 10,- per
jaar. Heeft u dus in een schooljaar één kind bij de LOVK,
dan is de bijdrage € 20. Heeft u in een schooljaar twee
kinderen of meer bij de LOVK, dan is de bijdrage € 30.
De oudergeleding van de medezeggenschapsraad (OMR)
heeft ingestemd met de hoogte van het bedrag en de bestemming van de ouderbijdrage. Over
de besteding van het geld wordt verantwoording afgelegd aan de oudergeleding van de
medezeggenschapsraad.
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7. ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS
7.1 activiteiten ter verbetering van onderwijs en organisatie
Dit overzicht is bedoeld om aan te geven wat in de achterliggende periode de aandacht kreeg
binnen ons onderwijs en wat de voornemens voor de toekomst zijn. Vanaf 2011 zijn deze
gerelateerd aan het strategisch beleidsplan 2011 - 2015. Te zien is wat is afgerond en welke
activiteiten nog doorlopen. Vanaf 2015 geldt het beleidsplan 2015 - 2019.
2013
2014

evaluatie en planning
gebouwen
gebouwensituatie
--in gebruik nemen uitbreiding Dordrecht
--verhuizing naar De Brede School Maasbracht
--controle standaarden veiligheid ligplaatsscholen
--orientatie op peuteropvang
--verhuizing Landelijk Bureau naar Dordrecht
--opening Het Zwanenmeer Krimpen a/d IJssel

VERSTERKEN EN BORGING KWALITEIT
INTERNE POSITIE
a. mentoraat en ligplaatsonderwijs
onderwijs algemeen
--integreren ligplaatsonderwijs en VoortVarend
--integreren Engels op de ligplaatsscholen
--ontwikkelen van lessen Engels naast
VoortVarend
speelleer- en onderwijsleerpakketten
--implementatie VoortVarend
--VoortVarend groep 1 en 2 compleet
--themapakketten groep 1 en 2 compleet
--start voorbereidingen herschrijven VoorSprong
--intensief gebruik www.zelflesgeven.nl

leerkrachten
--implementatie KIJK!
--implementatie coördinatoren zorg, ontw en inno.
--tevredenheidonderzoek medewerkers
--iedere medewerker heeft een ‘critical friend’
--optimaal benutten van combinatie VV en KIJK!
--leerkrachten beschikken over intranet
--feedback volledig geintegreerd
--volledige inzet www.zelflesgeven.nl
b. zorg
adm. en leerlingvolgsysteem
--implementeren administratie- en leerlingvolgsysteem ParnasSys
--implementatie monitoring KIJK!
zorgplan
-- stroomlijnen leerlingbesprekingen en uniformiteit
-- implementatie van het nieuwe zorgplan, met
bijbehorende protocollen is geimplementeerd
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toetsen en observeren
--observatiemethode KIJK!
--keuze maken in systematische
meetinstrumenten
--verticale doorsnedes uit KIJK! geven de
leeropbrengsten weer
--logopediste op Het Zwanejong

x

x
x

x
x

x

x
x

c. ICT
--promotiefilmpje van onderwijs LOVK
--inzetten instructiefilmpjes bij VoortVarend
--inzetten instructiefilmpjes bij themapakketten
--onderzoek digitale toekomst LOVK
--digitale leeromgeving optimaal benutten
--logistiek en administratie is gedigitaliseerd
--orientatie op digitale lessen van VoortVarend
--nieuwe website

x
x
x

d. cultuur
--cultuur van de LOVK is helder beschreven
--cultuur van de LOVK wordt nageleefd

x

e. kwaliteitszorg
--continuering kwaliteitssysteem
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x
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x
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x

x

x

x
x
x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

2013
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2014
2015

2015
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2016
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2017
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x

x

x

x

x

x

relatie peuterspeelzalen
--intensiveren contact met peuterspeelzalen die
direct samenwerken met de ligplaatsscholen

x

x

x

leerkrachten
--professionalisering begeleiding peuters
--intensivering boordbezoeken
--intensivering schoolbezoeken

x
x

x
x

x

VERSTERKEN EXTERNE POSITIE
a. naamsbekendheid
--versterken naamsbekendheid
--benadering doelgroepen
--stimulatie ligplaatsschoolbezoek
b. verbreden product
--verspreiding producten door meerwaarde uit te
dragen
--intensiveren samenwerking BSOS-scholen
--intensiveren SRS en Belgische scholen

VERSTERKEN /VERHELDERING POSITIE
RELATIE TOT VVE
begeleiding peuters
--vormgeven contacten LOVK met ouders van
tweejarige peuters
--leeftijdsgrens ligplaatsscholen verlagen

x
x
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2013
2014

VERSTERKEN (RELATIE MET) OUDERS
voorzien in directere informatievoorziening
--ouders van tweejarige peuters ontvangen
structureel info over de LOVK en over de
ontwikkeling van peuters
--afname oudertevredenheidsonderzoek
ouders
--ouders leveren een inhoudelijke bijdrage aan het
digitale observatie-registratiesysteem KIJK!
--ouders hebben zicht op leerlijnen van kinderen
van 3 – 7 jaar
--borging van het Kijk-mij-eens boekje

2014
2015

x

2015
2016

x

2016
2017

x

2017
2018

2018
2019

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

8. ONDERWIJS IN CIJFERS
8.1 de leerlingen
aantal leerlingen naar leeftijd
Door sterke toename tijdens het schooljaar stijgt in de loop van het schooljaar het
leerlingenaantal steeds met 25% waarna in augustus weer een grote uitstroom plaats vindt.
aantallen op 1 oktober (teldatum Primair Onderwijs)

Teldatum
peuter
3 - 3,5
jaar

Totaal

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

232

228

224

224

238

244

201

177

42

47

46

48

44

40

45

22

274

275

270

272

282

284

246

199

2017

2018

2019

uitstroom, waaronder doorstroom naar groep 3 en 4
01-08-2009
naar groep 4
01-08-2010
naar groep 4
01-08-2011
naar groep 4

72
1
71
1
74
2

01-08-2012
naar groep 4
01-08-2013
naar groep 4
01-08-2014
naar groep 4

62
2
76
4
77
3

01-08-2015
naar groep 4
01-08-2016
naar groep 4
01-08-2017
Naar groep 4

8.2 de medewerkers
aantal medewerkers per 1 augustus 2017
onderwijs:
directeur, coördinatoren 2, leerkrachten/mentoren 13
onderwijsassistentes 2, administratie 1

31

88
1
79
5
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8.3 kengetallen
2012
INTERNE ORGANISATIE
1. aantal leerlingen per 1 okt
leerlingen per 1 okt.
< 3½ jaar (peuters)
3½ -4 jaar (peuters)
> 4 jaar (kleuters)
groep 3
groep 4
Bekostigde leerlingen

272
48
45
174
5
224

2013

2014

2015

2016

282
44
59
176
3

284
40
53
186
5

199
22
40
132
5

238

244

246
45
34
161
5
1
201

criterium/referentie

afhankelijk van ontwikkelingen
in de binnenvaart

177

2. opbrengsten onderwijs groep 2
2a. CITO taal E2
niveau = A
niveau = B
niveau = C
niveau = D
niveau = E

23,3%
33,3%
35,0%
8,3%
0,0%

19,6%
29,4%
35,3%
13,7%
1,9%

20,3%
30,5%
39,0%
3,4%
6,8%

17,5%
38,1%
30,2%
12,6%
1,6%

24,5%
30,6%
28,6%
10,2%
6,6%

landelijk gemiddelde
25%
25%
25%
15%
10%

2b. CITO ordenen M2
niveau = A
niveau = B
niveau = C
niveau = D
niveau = E

31,7%
46,7%
15,0%
5,0%
1,7%

29,4%
25,5%
25,5%
17,7%
1,9%

26,2%
31,2%
29,5%
13,1%
0%

32,8%
32,8%
29,6%
3,1%
1,6%

37,3%
31,4%
15,7%
11,8%
3,9%

landelijk gemiddelde
25%
25%
25%
15%
10%

2c.CPS leestoets letterkennis – vanaf 2015 alleen bij zorgleerlingen
niveau = A
36,4% 23,7%
29,2%
n.v.t.
n.v.t.
niveau = B
22,7% 26,3%
20,8%
niveau = C
20,5% 39,5%
31,3%
niveau = D
15,9% 10,5%
16,7%
niveau = E
4,6%
0,0%
2,1%

landelijk gemiddelde
25%
25%
25%
15%
10%

2d. CPS leestoets benoemsnelheid- vanaf 2015 alleen bij zorgleerlingen
niveau = A
20,5% 35,9%
24,4%
n.v.t.
n.v.t
niveau = B
38,6% 25.6%
26,7%

Landelijk gemiddelde
25%
25%

niveau = C

25,0%

23,1%

24,4%

25%

niveau = D
niveau = E

6,8%
9,1%

11,5%
3,8%

15,6%
8,9%

15%
10%

2e. doorstroom naar groep 3 en 4
probleemloos
95,2%
verlengd kleuterjaar
4,8%
Verwijzing SBO
0%
door naar groep 4
2ll.
door naar groep 5

82,1%
7,9%
0%
3ll.

94,7%
5,3%
0
2ll.

92,2%
7,8%
0
1ll.

88%
5,3%
6,7%
5lln.
1ll.

3. opbrengsten eind groep 3 (E3) varende kinderen in het PO
CITO rek/wisk
CITO spelling
CITO lez. wrdn DMT
AVI E3 en hoger
doublure in groep 3

94,4%
91,7%
73,8%
79,4%
2,6%

90,9%
87,3%
75,5%
78,2%
1,5%

83,0%
60,4%
79,2%
80,0%
1,8%

77,8%
81,5%
72,2%
75,8%
8,2%

85,0%
73,0%
74,5%
83,0%
10%

4. leerlingenzorg:
4a.gerealiseerde
boordbezoeken
4b. tevredenheid
ouders mentoraat
4c. tevredenheid
ouders ligpl. onderwijs

basisonderwijs
83%
12%
≤ 1%

landelijk gemiddelde
niveau A, B of C = 75%
niveau A, B of C = 75%
niveau A, B of C = 75%
niveau > M3
= 75 %
4,1%

strategisch beleid
80%

82%

80%

80%

80%

90%

98%.

99%

99%

-

volgt

90% - 100%

97%

98%

98%

-

volgt

90% - 100%
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8.4 de lessen
Er wordt op de ligplaatsscholen les gegeven aan heterogene groepen. Dat betekent, dat
kinderen van verschillende leeftijd in één groep onderwijs krijgen. Uiteraard sluit dit onderwijs
aan bij de verschillen in ontwikkeling die er in zo’n groep zijn. Op elke locatie wordt minimaal
880 uur per jaar les gegeven. Een schooldag duurt hoogstens 5,5 lesuur. In Terneuzen, Zwolle,
Maasbracht en Rotterdam doen de kinderen mee met de groep van de basisschool. Op
onderdelen kunnen zij begeleid worden door de mentoren van de LOVK. Daardoor blijft het
onderwijs ook in die plaatsen herkenbaar als onderwijs van de LOVK.
9. LEERLINGENVERVOER
9.1 leerlingenvervoer Het Zwanejong, Dordrecht
Als u niet in de directe omgeving van Het Zwanejong ligt, is er de mogelijkheid dat uw kind
wordt opgehaald met de schoolbus. U begrijpt dat dit vervoer alleen zinvol is, en dus in stand
gehouden kan worden, als er voldoende gebruik van gemaakt wordt.
Wij proberen letterlijk en figuurlijk dicht bij u te komen.
Dus… gewoon instappen!
9.2 kosten
U kunt op Het Zwanejong een busstempelkaart kopen voor € 10. Deze is goed voor tien ritten
heen en / of terug. Per dag wordt één keer gestempeld.
Bent u voor een zeer lange aaneengesloten periode, het gaat dan om meerdere maanden,
aangewezen op vervoer, dan kunt u met de school spreken over een aangepaste regeling voor
de kosten.
9.3 telefoonnummer en opstapplaatsen van de schoolbus
De schoolbus rijdt elke dag op afroep.
U dient dus van tevoren te bellen.
Dat kan de avond van tevoren, zo mogelijk tussen 18.30 uur - 19.00 uur en
op de dag zelf tussen 7.15 uur – 7.45 uur; tel. 06 55786268.
Chauffeur: Anne van ‘t Hof
opstapplaatsen
Kooiman
Julia internaat
Toermalijn, begin Emmastraat
Veerplein
scheepswerf Ambacht
Versteeg
J.Veth, Kooyhaven
Breko
Bolier
Rodenburg
Hoebee
Het Zwanejong

Zwijndrecht
Zwijndrecht
Zwijndrecht
Zwijndrecht
H.I. Ambacht
Papendrecht
Papendrecht
Papendrecht
Dordrecht
Dordrecht
Dordrecht

Binnen deze route is het ook mogelijk om in- en/of uit te stappen tussen de opstapplaatsen. U
dient dat dan wel vooraf aan te geven.
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U begrijpt dat door onvoorziene omstandigheden, zoals mist, gladheid en stremmingen het
kan voorkomen dat de tijden niet precies aangehouden kunnen worden of de bus niet zal
rijden. U wordt daarvan op de hoogte gesteld.
Als u in de loop van de dag van ligplaats verandert, dan kunt u de school bellen:
078 6390280 of Mobiel 06 10990239
10. PRAKTISCHE INFORMATIE
inschrijven, uitschrijven
Uw kind kan, mits ingeschreven bij de LOVK, vanaf driejarige leeftijd deelnemen aan het
onderwijs voor varende kinderen. Inschrijving bij de LOVK en deelname aan het onderwijs,
betekent dat uw kind ‘naar school gaat’. Uw kind kan niet tegelijkertijd bij de LOVK en op
een andere basisschool worden ingeschreven. Wanneer u niet langer gebruik maakt van
ons onderwijs, bijvoorbeeld doordat u aan de wal gaat wonen, dient u zelf aan te geven dat
uw kind moet worden uitgeschreven bij de LOVK. Vertrek naar een andere school dient u zowel
bij de mentor als bij het Landelijk Bureau te melden.
wijziging in uw gegevens graag doorgeven
Wij stellen het op prijs dat u wijzigingen zoals van telefoonnummer(s), mogelijkheid tot e-mail
of in de gezinssituatie (bijv. geboorte) aan ons doorgeeft. Dat kan bij het bureau van de LOVK,
010 4130034 (per 1 oktober 078 2003333) of 06 302 304 37 maar ook via de mentor.
ziek kind / hoofdluis
Wanneer uw kind recent naar school is geweest en daarna een besmettelijke ziekte kreeg, wilt
u dit dan aan de coördinator doorgeven? Voor informatie over de ziekte kunt u de website van
de GGD raadplegen (www.ggd.nl). Wanneer u hoofdluis constateert bij uw kind dat naar school
is geweest, dan horen wij dat graag, zodat we maatregelen kunnen treffen.
iets eten of drinken op school
Op de ligplaatsscholen wordt ’s morgens gepauzeerd om iets te drinken en te eten. Als u uw
kind daarvoor iets meegeeft, dan liefst iets ‘gezonds’. En wat het drinken betreft, liever geen
koolzuurhoudende dranken. Voor de lunch dient u zelf brood en drinken mee te geven. Bekers
en (brood)doosjes graag voorzien van de naam van uw kind.
zwemmen
In Dordrecht en Krimpen a/d IJssel wordt deelgenomen aan het
schoolzwemmen vanaf 3½ jaar. De namen en adressen van de
zwembaden vindt u onder ‘adressen’ (hoofdstuk 11). Gedurende
het jaar bestaat de mogelijkheid dat de regels wat betreft de
leeftijd van de kinderen die mee mogen zwemmen aangepast
worden i.v. m. de grootte van de groep en de veiligheid. Hulp is
gewenst bij vervoer en bij het uit- en aankleden. Graag op de
zwemdag ’s morgens doorgeven dat u komt assisteren. Het is
tegen het einde van de schooltijd in overleg met de leerkracht
mogelijk om vanuit het zwembad uw kind direct mee te nemen
naar boord.
schoolarts en logopedist
Ouders zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk om de ontwikkeling van hun kind in het
oog te houden en zo nodig actie te ondernemen. Hiervoor kunnen zij in eerste instantie contact
opnemen met de huisarts. Staat u ingeschreven in een Nederlandse gemeente, kunt u gebruik
maken van elke jeugdgezondheidszorgorganisatie in Nederland.
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Afhankelijk van gemeentelijke regelingen komt op de ligplaatsscholen een jeugdarts of
logopedist of worden ouders uitgenodigd voor een bezoek aan de praktijk. Ouders kunnen
altijd zelf via de ligplaatsschool een bezoek aan het consultatiebureau (0-4jr) of
jeugdverpleegkundige regelen. In h. 11 staan de adressen van jeugdgezondheidszorg en
logopedisten .
Een handige site voor vragen over gezondheid, kinderziekten enz. is www.opvoeden.nl of
www.ggd.nl
kapotte en zoekgeraakte materialen
Het kan voorkomen dat materialen van het onderwijsleerpakket aan boord zoekraken of
beschadigd worden. Meld u dit dan bij de mentor. De LOVK maakt dan een factuur voor u op.
Hierbij wordt rekening gehouden met de afschrijving en een drempelbedrag.
11. BIJLAGEN
11.1 bestuursleden
Mevrouw drs W. (Wilma) Rijndorp-Kreft
Personeel & Organisatieadviseur, werkzaam voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs,
kinderopvang en aan onderwijs gerelateerde organisaties als adviseur en als interim adviseur,
directeur of projectleider. Sinds 1993 werkzaam bij Dyade Dienstverlening Onderwijs, afdeling
Advies. Voormalig lid MR en GMR van de basissschool van haar zoons. Voormalig lid
oudervertegenwoordiging kinderopvang. Sinds augustus 2014 voorzitter van het bestuur van
de LOVK.

Mevrouw A.G. (Anita) van Toor – van de Geer
Woont na vijftien jaar gevaren te hebben sinds 2006 aan de wal, werkzaam als assistent
financieel controller. Daarvoor van 2002 tot en met 2005 lid, en gedeeltelijk voorzitter van de
MR van de LOVK. Vanaf 2006 tot 2012 voorzitter van de MR van de basisschool van haar
kinderen. Vanaf 2007 tot 2014 bestuurslid van Stichting CENSIS namens de LOVT. Sinds
2012 bestuurslid / penningmeester van de LOVK.
De heer C.G.A. (Kees) Bregman
Komt uit een echt onderwijs gezin, is zijn loopbaan begonnen in het zakenleven. Sinds 1993
werkzaam in de schippers-internaten branche. De eerste zeven jaar als groepsleider bij de
Driemaster, daarna in het management waarvan de laatste acht jaar als locatie
verantwoordelijke bij Eben-Haëzer één van de twee schippersinternaten behorend bij de
stichting Limena. Heeft een passie om schipperskinderen het “Beste Na Thuis” te laten
ervaren. Zit sinds vorig jaar ook in de raad van toezicht van Royal Kids Care, onderdeel van
Royal Kids Home, een vrij nieuwe speler in de kinderopvang en zorg aanbieder. Is graag
ondernemend en verbindend bezig. Sinds 2016 bestuurslid en per augustus 2017 secretaris
van de LOVK.
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De heer C.L.M. (Karel) Schreurs
Zelfstandig ondernemer advisering, coaching en cursuswerk. Tevens actief in de topsport als
trainer en manager. Eerder werkzaam in het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs als
docent en later landelijk directeur KSCC. Heeft bestuurlijke ervaring als secretaris van de
LSOVK (1988-1996). Sinds 2007 bestuurslid van de LOVK.
Mevrouw J.A. (Diana) de Korte - Seinen
Vaart met haar gezin op de m.s. Onderneming als zelfstandig ondernemer. In 2007 heeft zij
haar studie leerkracht voor basisonderwijs afgerond en wil met deze kennis haar steentje
bijdragen in het voor haar nog nieuwe bestuur van het LOVK. Vanaf 2010 vervangend
bestuurslid geweest. Vanaf augustus 2014 bestuurslid/ouder van de LOVK.
Mevrouw C. (Clarissa) Schapers - Koppelaars
Vaart met man kinderen en schoonouders op m.s. Fixut Maris als zelfstandig ondernemer in
de binnenvaart. Van 2009 tot 2013 lid van de MR geweest waarvan twee jaar als voorzitter.
Wil via deze weg verbonden blijven met de LOVK omdat zij de LOVK een hele goede
organisatie vindt. Sinds augustus 2014 vervangend bestuurslid voor Mevr. D. de Korte-Seinen.

11.2 klachtenregeling
De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht
kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in
onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel, coördinatoren en directeur op een
juiste wijze worden afgehandeld.
Vertrouwenspersoon / klokkenluider
De vertrouwenspersoon / klokkenluider zal in eerste instantie nagaan of de klager getracht
heeft de problemen met de aangeklaagde of met de directeur op te lossen. Als dat niet het
geval is kan eerst voor die weg gekozen worden, maar dat is niet noodzakelijk.
Vertrouwenspersoon voor onze school is de heer G.M.H. Peters, Maasstraat 41, 6051 CL
Maasbracht, Tel. 06 71997027.
De vertrouwenspersoon kan de klager in overweging geven, gelet op de ernst van de zaak,
geen klacht in te dienen, de klacht in te dienen bij het bevoegd gezag, de klacht in te dienen
bij de klachtencommissie, dan wel aangifte te doen bij politie/justitie. Indien de klager dit wenst
begeleidt de vertrouwenspersoon hem bij het indienen van een klacht.
het indienen van een klacht
Een door de directeur, vertrouwenspersoon of bevoegd gezag ontvangen klacht wordt in
principe door hen afgehandeld. Indien de klager dat wenst of in de loop van de afhandeling
dat te kennen geeft, wordt de klacht doorgestuurd naar de klachtencommissie.
Indien de klacht naar het oordeel van de directeur, de vertrouwenspersoon of het bevoegd
gezag betrekking heeft op een vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit, wordt de klacht
doorgezonden naar de klachtencommissie. Op een ingediende klacht wordt de datum van
ontvangst aangetekend.
klachtencommissie
Ingediende klachten worden behandeld door een klachtencommissie. Onze school is aangesloten bij: Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs; Stichting GCBO,
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. Tel: 070-3861697, E-mail: info@gcbo.nl

36

LOVK-schoolgids 2017– 2018

klachtenregeling
De klachtencommissie, het bevoegd gezag, de directeur, de coördinatoren en de
vertrouwenspersoon doen hun werk binnen de kaders van een klachtenregeling. De volledige
regeling ligt ter inzage op de locaties.
reikwijdte van de klachtencommissie
De klachtencommissie heeft op basis van de klachtenregeling de bevoegdheid een oordeel te
geven over klachten betreffende gedragingen en/of beslissingen, waaronder discriminatie, dan
wel over het nalaten van gedragingen en/of beslissingen van de aangeklaagde.
klachtentermijn
Klachten dienen zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen een jaar na de gedraging of
beslissing te worden ingediend, tenzij de klachtencommissie anders beslist.
klachtenafhandeling
Na ontvangst van de klacht deelt de klachtencommissie het bevoegd gezag, de klager en de
aangeklaagde binnen vijf werkdagen schriftelijk mee dat zij een klacht onderzoekt.
Binnen vier weken na ontvangst van de klacht vindt een hoorzitting plaats, waarna de
commissie, wederom binnen vier weken, haar bevindingen schriftelijk aan het bevoegd gezag
rapporteert. Deze laatste termijn kan onder voorwaarden met vier weken verlengd worden.
Het bevoegd gezag heeft de plicht binnen vier weken na binnenkomst van het schriftelijk
advies van de klachtencommissie, de klager, de aangeklaagde, de directeur en de
klachtencommissie schriftelijk en gemotiveerd mee te delen of zij het oordeel over de
gegrondheid van de klacht deelt en welke maatregelen, indien nodig, genomen zullen worden.
Deze termijn kan met ten hoogste vier weken verlengd worden, maar dan moet het bevoegd
gezag deze verlenging met redenen omkleed melden aan de klager, de aangeklaagde en de
klachtencommissie.
strafbaar feit
Als het vermoeden bestaat dat een personeelslid zich schuldig heeft gemaakt aan een
zedenmisdrijf met een minderjarige leerling, dan heeft het bevoegd gezag de plicht contact op
te nemen met de vertrouwensinspecteur. Als uit dit overleg blijkt dat er een redelijk vermoeden
is van een strafbaar feit, rust op het bevoegd gezag de plicht aangifte te doen bij politie/justitie.
11.3 schoolartsen

logopedisten

Het Zwanejong
GGD Careyn jeugd en gezin
Admiraalsplein 171
3317 BD Dordrecht
tel. 078 7111700

GGD Careyn jeugd en gezin
Admiraalsplein 171
3317 BD Dordrecht
tel. 078 7111700

't Zwanenest
GGD IJsselland
Zeven Alleetjes 1
8011 CV Zwolle
tel. 038 4281428

GGD IJsselland
Zeven Alleetjes 1
8011 CV Zwolle
tel. 038 4281428

De Zwarte Zwaan
GGD Charlois
Zuidplein 2
3083 CW Rotterdam
tel. 010 2010110

Logopediepraktijk
Afrikaanderwijk-Katendrecht
Brede Hilledijk 82
3072 KK Rotterdam
tel. 010 4231320
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De Groene Zwaan

JGZ Zeeland

JGZ Zeeland

Westwal 37
4460 AS Goes
tel. 0113 249420

Westwal 37
4460 AS Goes
tel. 0113 249420

Het Maashofje
GGD in Limburg-Noord, hoofdvestiging
Drie Decembersingel 50, 5921AC of
Postbus 1150, 5900 BD Venlo
tel. 088 1191111 (jeugdgezondheidszorg)
ma t/m vr 8.30 u – 17.00 u
www.ggdlimburgnoord.nl
algemeen nummer 088 1191111

Waar u zich in Nederland ook bevind
u kunt altijd (eveneens) gebruik maken
van het consultatiebureau (0-4jr)

vestiging Roermond
tel. 0475 352195

tel. 0475 352195

11.4 zwembaden
Het Zwanejong
Optisport Dordrecht Sportboulevard
Fanny Blankers-Koenweg 10
3318 AX Dordrecht
tel. 078 7111600

Het Zwanenmeer
Optisport Krimpen a/d IJssel De Lansingh
Van Ostadelaan 4
2923 AM Krimpen a/d IJssel
tel. 0180 516233

11.5 externe contacten
basisscholen in het land
Het komt voor dat varende kinderen voor kortere of langere tijd bij laad- of losplaatsen of elders
een basisschool bezoeken. Dat is positief voor hun ontwikkeling. Wij stellen de gastvrijheid
van die scholen zeer op prijs en willen binnen onze mogelijkheden zulke scholen graag van
dienst zijn met ondersteuning. Met scholen die regelmatig varende kinderen opvangen (en
waar onze kinderen later instromen) werkt de LOVK graag intensief samen.
BSOS
De LOVK en Vereniging BasisScholen Onderwijs Schipperskinderen hechten aan een goede
samenwerking en voeren regelmatig met elkaar overleg. De LOVK neemt tevens deel aan het
leerkrachtennetwerk van BSOS en heeft zitting in het bestuur.
Censis
De LOVK en Censis hebben voornamelijk contact wanneer het om een vervroegde plaatsing
van een kind op het internaat betreft.
gemeenten
Alle locaties participeren in plaatselijke overlegsituaties voor zover deze van belang zijn voor
het onderwijs aan varende kinderen.
internaten
Met internaten wordt contact onderhouden. Daar waar ook ligplaatsscholen zijn, zijn de
contacten intensief.
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Inspectie
Informatie over de onderwijsinspectie vindt u op www.onderwijsinspectie.nl. Met vragen over
het onderwijs kunt u terecht op: 0800 8051 (gratis).
IVIO Wereldschool
De LOVK onderhoudt contacten met de IVIO Wereldschool. IVIO Wereldschool en LOVK
werken samen wat betreft inzet van lesmateriaal groep 3.
LOVT
De LOVK en LOVT, Landelijk Oudercontact voor Trekkende Beroepsbevolking, onderhouden
goede wederzijdse contacten.
Ministerie
Het onderwijs aan schipperskinderen is sterk in beweging. Wanneer nodig voert de LOVK
overleg over invulling en toekomst van het onderwijs op het Ministerie.
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven
Een groot aantal peuterspeelzalen en kinderdagverblijven (waaronder Prokino en Meander
BV) biedt varende peuters gastopvang. De adressen worden achter in de schoolgids vermeld.
Wij adviseren de ouders een dag van te voren telefonisch contact op te nemen om te vragen
of er plaats is.
schoolbegeleidingsdiensten
De LOVK onderhoudt contacten met landelijke en regionale schoolbegeleidingsdiensten.
Stichting Rijdende School
De LOVK onderhoudt goede contacten met de SRS, Stichting Rijdende School.
11.6 thema’s op de ligplaatsscholen dit schooljaar
thema’s
Een aantal thema’s op de ligplaatsschool in Dordrecht en Krimpen aan den IJssel hebben een
nadrukkelijke relatie met VoortVarend, doordat in die thema’s activiteiten uit het
onderwijsleerpakket zijn verwerkt. Ook bij andere thema’s is er - zij het in mindere mate - relatie
met het onderwijsleerpakket. Binnen elk thema wordt voor vijfjarigen aandacht besteed aan
letterkennis en bij vier- èn vijfjarigen aan cijferkennis.

maand

thema

augustus

School

september

Kunst, muziek

oktober

Bang zijn

november

Herfst/Sint

december

Sint/Kerst

relatie met
VoortVarend

Peuterthema
Naar school
Thema 2 groep 1
Thema 4 groep 2
Kunst en cultuur

Letters
+
klankge
baar

cijfers

i,l

4-jarigen 1
5-jarigen 6

k,m
b,r

Themapakket
Groep 1 en 2
herfst
Thema 6 groep 2
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4-jarigen
5-jarigen
4-jarigen
5-jarigen

1
6
2
7

f,s

4-jarigen 3
5-jarigen 8

p,ie

4-jarigen 4
5jarigen 9
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januari

Brrr, wat koud

Themapakket
Winter groep 1 en 2

v,ij

februari

Piraten

-

w,oo

maart

Wonderen van de
natuur

-

z,aa

april

Nederland

-

h, j

mei

Afval

Thema 8 groep 2
Milieu

a,g

Juni/juli

Cowboys en indianen

-

t,n

4-jarigen 5
5-jarige 10
4-jarigen 1
5-jarigen 11
4-jarigen 2
5-jarigen 12
4-jarigen 3
5-jarigen 6 t/m 12
4-jarigen 4
5-jarigen 6 t/m 12
4-jarigen 5
5-jarigen 6 t/m 12

11.7 protocol Dit-ben-ik-boekje
Hoe werkt het Dit-ben-ik boekje?
uitreiken boekje

Elke kind ontvangt het boekje op driejarige leeftijd tegelijk
met het speelleerpakket VoorSprong.

handleiding

Voorin het boekje staat een handleiding voor ouders,
leerkrachten LOVK en leerkrachten basisscholen.

starten met het boekje

Vanaf het tijdstip dat het kind gaat wennen wordt het
boekje altijd meegenomen naar de (gast)scholen.

invullen gegevens mentor

Bij de leerlinggegevens wordt ook de naam, de code en
het telefoonnummer van de mentor vermeld.

blad bijzonderheden

Ouders én leerkrachten kunnen kort aandachtspunten
vermelden die voor een goede begeleiding van het kind
van belang zijn.

verslag

De LOVK-leerkracht schrijft een kort verslag van de eerste
schooldag.
Op de ligplaatsscholen in Dordrecht en Krimpen aan den
IJssel hangt de leerkracht dagelijks een dagverslag op.
Daarin leest u wat uw kind die dag gedaan heeft op school.

niet relevante informatie

Wanneer het boekje door ouders niet geschoond wordt,
verwijdert de leerkracht niet relevante informatie (werkjes,
mededelingen). Dit omdat anders het overzicht verloren
gaat.

observatiegegevens en
toetsen

Mentoren vermelden uitslagen van toetsen op het blad
‘observatiegegevens en toetsen’.

gebruik door ouders

Ouders geven altijd en naar elke school het boekje mee.
Ouders geven bij bezoek aan een basisschool een rood
registratiekaartje af en bij bezoek aan een
peuterspeelzaal of kinderdagverblijf een blauw kaartje.
Deze kaartjes zijn voorin het DBI boekje te vinden.
Ouders geven bij een boordbezoek of ander contact met
de mentor het boekje aan de mentor
40

LOVK-schoolgids 2017– 2018

11.8 protocol mentor
Hoe werkt de mentor?
intake

Elke peuter ontvangt vóór, op of direct na het bereiken van driejarige leeftijd, via de mentor
het speelleerprogramma VoorSprong.
Tijdens het intakegesprek wordt:
- VoorSprong uitgebreid geïntroduceerd.
- De begeleiding besproken, m.n. de frequentie en de inhoud van de contacten met de
mentor.
- Een planning van activiteiten doorgenomen.
- Uitgelegd hoe VoorSprong gebruikt dient te worden.
- Het integrale onderwijssysteem van de LOVK besproken en toegelicht.
- De samenwerkingsovereenkomst ondertekend.
- Het intakeformulier besproken en ingevuld.

materialen

Mentoren zijn verantwoordelijk voor:
- Het samenstellen van de complete onderwijsleerpakketten.
- Het tijdig uitreiken van de vervolgpakketten.
- Het -waar nodig- zorgen voor aanvullend materiaal.
- Administreren van de distributie en weer innemen van de materiaalpakketten.

contact ouders - mentor
op initiatief van de ouders

Mentoren werken vanuit ligplaatsscholen.
Op eigen initiatief kunnen ouders:
- De mentor op de ligplaatsschool bellen; ook via 4COM.
- De mentor op de ligplaatsschool spreken.
- De mentor via haar e-mailadres mailen.
- De mentor uitnodigen voor een boordbezoek.
- De mentor verzoeken om inzage in het leerlingendossier.

contact mentor- ouders
op initiatief van de mentor

Mentoren:
- Nemen minimaal één keer per drie weken contact op met ouders om te spreken
over de voortgang van het onderwijs in de meest brede zin van het woord.
Voor peuters is dit contact een keer per vier weken.
- Dragen er zorg voor dat er per jaar minimaal drie persoonlijke contacten plaats
vinden, waarvan twee boordbezoeken.
- Ondernemen geen acties t.b.v. de begeleiding van kinderen waarbij
informatie aan derden wordt gevraagd en/of verstrekt, zonder dit vooraf met de
betrokken ouders te bespreken.

de mentor als professional voor Ouders mogen van mentoren verwachten, dat zij:
het onderwijs in een specifieke - Gedegen kennis hebben van VoorSprong en VoortVarend.
situatie

- Goed weten wat nodig is voor de overstap naar groep 3.
- Het integrale onderwijssysteem van de LOVK benutten en dus samenwerken
met alle collega’s van de LOVK en de gastscholen.
- Intensief samenwerken met ouders.
- Waar nodig het onderwijsleerprogramma bijstellen.
- Een flexibele instelling hebben en rekening houden met en begrip hebben voor
de omstandigheden die het varend bestaan met zich meebrengt, m.n. bij het
maken van afspraken rond de voortgang van het onderwijs aan boord en bij
het afspreken van een boordbezoek.
- (Aan)sturend en ondersteunend optreden en samen met de ouders onderwijs-op-maat
realiseren en daarbij de verantwoordelijkheid dragen voor een leeftijdsadequate
ontwikkeling binnen de mogelijkheden van het kind.
- In relatie tot de opvoeding door de ouders ‘desgewenst’ een adviserende rol hebben,
d.w.z. mentoren adviseren ouders bij de opvoeding van hun kind(eren) alleen wanneer
ouders dit uitdrukkelijk wensen.

de mentor houdt het overzicht

Mentoren houden het overzicht over de ontwikkeling van het kind door:
- Het bijhouden van alle contactmomenten.
- Het bijhouden en benutten van het digitaal leerlingvolgsysteem KIJK!.
- Het opstellen van een (jaar)planning.
- Het aanleggen van een leerlingendossier.
- Het zorg dragen voor checkmomenten en verslag daarvan doen aan de ouders.
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11.9 basisscholen in Nederland waar varende kinderen welkom zijn
Hoe werkt het?
Schoolbezoek is voor varende kinderen belangrijk. Daarom spant de LOVK zich in om een
netwerk van peuterspeelzalen en basisscholen te ontwikkelen waar varende kinderen korter
of langer welkom zijn. Hieronder treft u een lijst met scholen aan (alfabetisch op plaatsnaam).
Als u in de buurt bent van een van deze scholen, dan kan uw kind daar terecht. Maar om de
contacten goed te houden zijn er wel ‘spelregels’.
 Scholen vinden het prettig wanneer zij van tevoren weten dat u komt, dus -zo mogelijkeen telefoontje van tevoren wordt op prijs gesteld.
 Stelt u zich ook voor als varende ouder.
 Zeg dat uw kind op de school voor varende kinderen (LOVK) zit, en dat u de naam van
de school uit de schoolgids van de LOVK hebt.
 Laat ook blijken dat u de inspanning van de gastschool waardeert.
 Neem altijd het Dit-ben-ik-boekje mee, zodat de school over gegevens beschikt.
En als u weer gaat vertrekken
 Geef dan het registratiekaartje af. Deze kaartjes kunt u voorin het Dit-ben-ik- boekje
van uw kind vinden. Als de kaartjes op zijn, vraag dan nieuwe kaartjes aan de mentor.
Ook op de ligplaatsscholen en het Landelijk Bureau zijn de kaartjes verkrijgbaar.
 Geef dan het rode registratiekaartje af als uw kind een basisschool heeft bezocht.
 Geef het blauwe registratiekaartje af als uw kind een peuterspeelzaal heeft bezocht.
 Laat dan ook merken dat u de bereidwilligheid van de basisschool en de inspanning
van de leerkracht waardeert.
adressenlijst
OBS
CBS
Ref.
Rkbs
Oec

=
=
=
=
=

Openbare basisschool
Christelijke basisschool
Reformatorische basisschool
Rooms Katholieke basisschool
Oecumenische basisschool

Het Palet, OBS, Mesdaglaan1, 2951 PH, Alblasserdam, 078-6914914
De Halm, Geref. Basisschool, Wethouder Raamsstraat 1, 4286 BV, Almkerk, 0183-401625
Rehoboth, Ref., Anna van Burenlaan 24, 2404 GM, Alphen aan den Rijn, 0172-472352
Joh. Calvijnschool, Ref., Waterdaal 3, 3817 GV, Amersfoort, 033-4614713
De Bonkelaar, CBS, Molenwijk 3, 1035 EE, Amsterdam, 020-6311945
Spaarndammerschool, OBS, Revaleiland 1b, 1014 ZG, Amsterdam, 020- 6829114
De Witte Olifant, OBS, Nieuwe Uilenburgerstraat 96, 1011 LX, Amsterdam, 020-6245000
De Weidevogel, OBS, Dorpsweg 31, 1028 BK Amsterdam Ransdorp, 020-4904415
Ds. G. Voetiusschool, Ref., Alb. Schweitzerlaan 6, 4281 LT, Andel, 0183-442780
De Zaaier, CBS, Burg. Baxlaan 3, 4281 KN, Andel, 0183-441977
Rehobotschool, Ref., Dorpsstraat 184, 2922 AB, Barendrecht, 0180-615413
Prins Mauritsschool, CBS, Jacob Catsstraat 82, 3771 GM, Barneveld, 0342-412336
Eben-Haëzerschool loc.De Wildzoom, Ref., Wildzoom 6, 3772 SR, Barneveld, 0342-420871
Ds. J. Fraanjeschool, loc.de Burcht, Nederwoudseweg 39, 3772 TD, Barneveld, 0342-422045
De Leeuwenkuil, Rkbs, Azaleastraat 1, 6658 XP, Beneden Leeuwen, 0487-591701
Eben-Haëzerschool, CBS, Oranje Nassaustraat 12, 3405 XK, Benschop, 0348-451407
School met de Bijbel, CBS, Badhuisstraat 17, 2861 XT, Bergambacht, 0182-357075
De Wegwijzer, CBS, Prins Clausstraat 1, 2825 BG, Berkenwoude, 0182-362589
De Schepershoek, CBS, Schepersweg 8a - 10a, 3621 JK, Breukelen (Utr), 0346-262383
Ds. Pieter van Dijkeschool, Ref., Stenenpad 3, 4311 AJ, Bruinisse, 011-482202
St. Franciscus, Rkbs, Basisschool, Lindenlaan 85, 6241 BB, Bunde, 043-3641508
De Catamaran, OBS, Hermitage 42, 2907 NB, Capelle aan den IJssel, 010-4583031
Sjalom, CBS, Hermitage 46-48, 2907 NB, Capelle aan den IJssel, 010-4581250
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Klim-Op, OBS, Roerdomplaan 86, 2903 TJ, Capelle aan den IJssel, 010-4502459
Rehobothschool, Ref., Zevensprong 1-3, 2907 TK, Capelle aan den IJssel, 010-4511055
Eben-Haëzerschool, Ref., Duikerlaan 402, 2903 AC, Capelle aan den IJssel, 010-4500921
Harlekijn, OBS, Hermelijnkwartier 43, 5431 KJ, Cuijk, 0485-315163
Prins Mauritsschool, Ref., Nassaulaan 54, 2628 GJ, Delft, 015-2568251
De Viking, OBS, Sont 1, 9933 TA, Delfzijl, 0596-618336
De Windroos, Rkbs, Broederenstraat 16, 7411 LB, Deventer, 0570-611216
De Bellefleur, OBS, Prinses Marijkelaan 1, 6669
AK, Dodewaard, 0488-411260
De Wetelaar, OBS, Zanderskamp 95, 6982 CG,
Doesburg, 0313-474292
De Horizon, CBS, Singel 441, 3311 HH,
Dordrecht, 078-8905550
Ds. J. Polyander, Ref., Atmosfeerstraat 34,
3328 GD, Dordrecht, 078-6181637
Ds. J.Bogermanschool, Ref., Prof. Waterinklaan
43, 3312 KM, Dordrecht, 078-6141791
't Klaverblad, OBS, 't Fort 2, 4924 ER, Drimmelen, 0162-670330
Het Kompas, CBS, Concourslaan 2, 8252 GJ, Dronten, 0321-313235
Johan Friso, CBS, de Koekoek 1-3, 6651 GP, Druten, 0487-512551
De Kubus, Rkbs, Ooievaarstraat 1, 6651 XX, Druten, 0487-512750
De Appelhof, OBS, Postelkamp 2, 6652 BE, Druten, 0487-513766
Mesch, OBS, Grijzegraaf 12, 6245 KG, Eijsden, 043-4091512
De Keerkring, OBS, Meteorenstraat 102-104, 8303 BB, Emmeloord, 0527-698880
Rengersborg, CBS, Borgshof 16, 9936 CS, Farmsum, 0596-619360
Ripperdaborg, OBS, Borgshof 20, 9936 CS, Farmsum, 0596-614118
Rehobothschool, Ref., Anjerstraat 2, 4191 KZ, Geldermalsen, 0345-571192
Rehobothschool, Ref., J. van Nassaustraat 3, 8281 ZC, Genemuiden, 038-3854847
Paulus, Rkbs, Kerkstraat 68, 6987 AD, Giesbeek, 0313-631273
’t Gijmink, OBS Dalton,Lindelaan 70b, 7471 KD, Goor, 0547-273456
Ds. Koelmanschool, ref. Tappertstraat 12,4204 TR, Gorinchem, 0183-621645
J.P.Waaleschool, OBS, H. de Ruyterstraat 34, 4206 ZM, Gorinchem, 0183-620536
Gr. Jan v. Nassauschool, Ref., Steijnpad 1, 2805JE, Gouda, 0182-512691
De Kranepoort, OBS, Kranepoort 5, 2831 AK, Gouderak, 0182-372855
De Bouwsteen, CBS, Vlasakker 3, 3295 SH, ’s Gravendeel, 078-6733260
Kon. Julianaschool, Ref., Hazelaarstraat 5, 4431 DT, ’s Gravenpolder, 0113-311645
De Tamarisk loc. Helpman, CBS, Coendersweg 13, 9722 GA, Groningen, 050-5255346
De Kleine Wereld, CBS, SS. Rosensteinlaan 21, 9712 AT, Groningen, 050-3181710
De Ploeg, OBS, Zuiderweg 70/3, 9744 AR, Groningen, 050-5375238
S.J.Boumaschool, OBS, Oliemuldersweg 47, 9713 VA, Groningen, 050-3129427
Willem van Oranjeschool, OBS, Rozenhagenstraat 15, 2021 CG, Haarlem, 023-5252683
De Eendracht, OBS, Eendracht 3, 4417 CA, Hansweert, 0113-320090
Schuttevaer, Rkbs, Keeten 2, 4417 CD, Hansweert, 0113-381945
De Merwede, OBS, Hobbemastraat 3, 3372 XG, Hardinxveld-Giessendam, 0184-613942
De Regenboog, CBS, Hobbemastraat 1, 3372 XG, Hardinxveld-Giessendam, 0184-612345
De Driemaster, OBS, Bellefeur 8, 3371 NA, Hardinxveld-Giessendam, 0184-611088
Kon. Wilhelmina, CBS, Jupiterstraat 2-4, 3371 TE, Hardinxveld-Giessendam, 0184-614053
Het Baken, CBS, Joh. v. Oldenbarneveldstr. 4, 8862 BB, Harlingen, 0517-413778
’t Wad, OBS, Midlumerlaan 13, 8861 JE, Harlingen, 0517-413221
De Toermalijn, OBS, Prinsenstraat 22a, 8061 ZC, Hasselt, 038-4773135
Pr. Willem Alexander, CBS, Pr. Marijkestraat 1, 8061 JM, Hasselt, 038-4771358
De Pollenhof, Rkbs, Kasteellaan 2, 5321 GL, Hedel, 073-5991300
Sint.Jozefschool, Rkbs, De Jister 19, 8621 DR, Heeg, 0515-442531
De Heggerank, Rkbs, Sleedoornstraat 3, 6598 AX, Heijen, 0485-512053
’t Hout, OBS, Mahoniehoutstraat 13, 5706 VS, Helmond, 0492-523847
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De Wijngaard, CBS, Druivengaarde 9, 3344 PK, H.I. Ambacht, 078-6841104
De Bron. OBS, Tromplaan 49, 3342 TR, H.I. Ambacht, 078-6814420
De Tweesprong, CBS, loc. Margrietstraat 1, 3341 EG, H.I. Ambacht, 078-6814965
De Tweesprong, CBS, Jan Wissenslaan 5, 3341 GG, H.I.Ambacht, 078-6813808
Stadhouder Willem III-school, CBS, Sandelingenstraat 17, 3342 BL, H.I.Ambacht, 078-6816399
De Breemars, OBS, Breemarsweg 270, 7553 HW, Hengelo, 074-2916475
De Berkhaag, Rkbs, Carvium 1, 6914 AP, Herwen, 0316-247480
Eben-Haëzer, Ref., 31e Wijk Noord 1, 7913 AA, Hollandscheveld, 0528-343536
Het Bossche Broek, Rkbs, Liviusstraat 4, 5216 CD, 's-Hertogenbosch, 073-6132201
’t Boschveld, Rkbs, Celsiusstraat 29, 5223 CA, 's-Hertogenbosch, 073-6210042
De Kameleon, Rkbs, Graafseweg 52, 5213 AL, ’s-Hertogenbosch, 073-6158052
Koningin Emmaschool, CBS Ooievaarstraat 14, 8262 AN, Kampen, 038-3318
Rehobothschool, CBS, Populierenstraat 18, 8266 EK, Kampen, 038-3315460
Koldewijn Schoele, CBS, Zuideinde West 7, 8278 AP, Kamperveen, 0525-621241
CBS ’t Honk, van der Biltlaan 19a, 4421 BB, Kapelle, 0113-330262
CBS ’t Kleine Honk, Van der Biltlaan 34, 4421 BC, Kapelle, 0113-340609
Ter Duinen, Rkbs, Oosthof 1, 4587 EP, Kloosterzande, 0114-681283
De Molenvliet, CBS, Gr. Florisstraat 1a, 4791 CA, Klundert, 0168-402982
De Piramide, Boschjesstraat 66, 1541 KL, Koog aan de Zaan, 075-6281046
De Lindenboom, OBS, Raadhuisstraat 57,1541 JB, Koog aan de
Zaan, 075-6350131
De Balkwar, OBS, Swanneblomstrjitte 11, 9288 AB, Kootstertille,
0512-331818
De Rank, CBS, Artesiaplantsoen 9, 2396 XJ, Koudekerk aan de
Rijn, 071-3412812
Adm. de Ruyterschool, Ref., Kerkdreef 1a, 2922 BG, Krimpen aan
den IJssel, 0180-513141
De Wegwijzer, CBS, Hyacint 1a, 2925 EN, Krimpen aan den
IJssel, 0180-580144
Het Mozaïek GBS, Una Corda 34,2925 BX Krimpen aan den
IJssel 0180-518726
Joh.Calvijnschool, Ref.,Buys Ballotsingel 45, 2922 HG, Krimpen
aan den IJssel 0180-515078
Pr. Ireneschool, OBS, Schoolstraat 26, 2931 GW, Krimpen aan
de Lek, 0180-516956
De Evenaar, CBS, Serooskerkestraat 74, 1561 TT, Krommenie,
075-628229
De Welle, CBS, Slotstraat 87, 4416 AT, Kruiningen, 0113-381473
Dr. A. Comrieschool, Ref., Marconistraat 16, 4416 AB, Kruiningen, 0113-382674
't Rietland, CBS, Nieuwstraat 8, 4926 AX, Lage Zwaluwe, 0168-482535
Leeuwarden, CBS, Pieter Feddesstraat 2, 8921 BR, Leeuwarden, 058-2137478
De Torenvalk, OBS, Kastanjelaan 24, 2451 BX, Leimuiden, 0172-508977
De Arke, CBS, Verlaet 7, 8532 BN, Lemmer, 0514-560440
De Meerpaal, CBS, Schokker 2, 8531 BW, Lemmer, 0514-561434
De Dam, OBS, Lennastraat 14, 8531 JZ, Lemmer, 0514-561967
Mariaschool, Rkbs, Wieken 37, 5737 JA, Lieshout, 0499-421374
De Akker, CBS, Schoolstraat 11a, 2161 HB, Lisse, 0252-413099
Prins Hendrikschool, CBS, Zutphenseweg 6, 7241 KR, Lochem, 0573-253102
School met de Bijbel De Valk, Ref., Hoge Valkseweg 37, 6714 GK, Lunteren, 0318-461889
School met de Bijbel, CBS, Irenelaan 14, 3738 VK, Maartensdijk, 0346-211765
De Toermalijn, Rkbs, Neutrale Hoek 4 6051 KX, Maasbracht, 0475-462026
St. Antoniusschool, Rkbs, De Goeystraat 1, 5823 AH, Maashees, 0478-636584
Het Spectrum, CBS, Fenacoliuslaan 3, 3143 AA, Maassluis, 010-5928880
St. Pieter, Rkbs, Bergweg 50, 6212 CK, Maastricht, 043-3212078
De Rank, CBS, Blommendaal 6, 4231 DC, Meerkerk, 0183-351387
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De Akker, CBS, Engelgaarde 31, 7943 LD, Meppel, 0522-255931
Het Kompas, CBS, Zuiderlaan197 c, 7944 EE, Meppel, 0522-799199
Algemene Basisschool, Zuidsingel 17, 4331 RR, Middelburg, 0118-613508
De Leeuwenburch, OBS, Baljuwlaan 4, 4336 GL, Middelburg, 0118-460857
H. Faukeliusschool, Ref, Kuipers Rietbergkwartier 33, 4333 EK, Middelburg, 0118-614448
De Wegwijzer, CBS, Kerkplein 2a, 5317 JT, Nederhemert, 0418-552280
Willem Alexanderschool, CBS, Koninginnenlaan 5, 3433 CT, Nieuwegein, 030-6060525
Mauritsschool, CBS, Kastanjestraat 4, 3434 CA, Nieuwegein, 030-6062026
De Rietkraag, Rkbs, Ladderhaak 9, 2421 NK, Nieuwkoop, 0172-520050
Rehoboth, CBS, Brink 43a, 3861 VA, Nijkerk, 033-2451709
Aquamarijn, Rkbs, Biezendwarsstraat 31, 6541 ZE, Nijmegen, 024-3733464
Aquamarijn, Rkbs, Spechtstraat 4, 6541 MC, Nijmegen, 024-3791361
St. Nicolaassch., Jenaplan Rkbs, A. van Pinxterenlaan 4, 6532 CW, Nijmegen, 024-3555276
Ds. A. van Stuyvenbergschool, Ref., Westerlaan 63, 8071 EB, Nunspeet, 0341-253477
Sébaschool, VCOG, Het Katsland 4 ,4051 KA Ochten, 0344-644601
De Regenboog / Menorah, CBS, Ganzendonk 4, 4907 XZ, Oosterhout, 0162-454654
Basisschool SamSam, De Honsvoet 4, 6678 Oosterhout, 0481-481448
Ds. J. Bogermanschool, Ref., Weelstraat 1, 4307 BR, Oosterland, 011-642303
De Nieuwe Link, Prof. Regoutstraat 110, 5348 AH, Oss, 0412-627341
Sterrenbos, Rkbs, Verdistraat 79, 5343 VC, Oss, 0412-631368
De Ark, CBS, Burg. Versluysstraat 14, 4698 AS, Oud Vossemeer, 0166-672508
De Schakel, Rkbs, St. Annastraat 28, 4731 HT,
Oudenbosch, 0165-312937
Kon. Julianaschool, CBS, Hoogmolenwerf 1, 2935 CB,
Ouderkerk a/d IJssel, 0180-681992
Kon.Wilhelminaschool, CBS, Willem de Zwijgerstraat 1,
2935XT Oudekerk a/d IJssel,0180-681617
Anne Frankschool, OBS, Rozenstraat 36, 3353 VH,
Papendrecht, 078-6151582
Augustinusschool, Ref., P.J. Troelstrastraat 98, 3354
BN, Papendrecht, 078-6154167
Oranje Nassauschool, CBS, Leeuwerikstraat 7, 3353 AT, Papendrecht, 078-6151499,
dependance: Duivenstraat 7, 3353 AG, Papendrecht, 078-6152427
De Wegwijzer, CBS, Wilhelminastraat 7, 3265 BH, Piershil, 0186-692572
Jenaplan leef-werkgemeenschap, CBS, Schoolstraat 6, 4693 BG, Poortvliet, 0166-612768
Petrus Datheenschool, Ref., Wilgenlaan 15, 3297 BW, Puttershoek, 078-6767373
Ds. G.H. Kerstenschool, Ref., Margriete v. Comenestr. 2, 2982 PH, Ridderkerk, 0180-428862
Het Lichtpunt, CBS, Binnengracht 4, 3162 WD, Rhoon, 010-2033720
De Kandelaar, CBS, Postbus 11, 4284 ZG, Rijswijk NB, 0183-441983
Wilhelminaschool Charlois, PCB, Natersweg 7, 3082 VA Rotterdam, 010-4292138
De Globetrotter, Rkbs Daltonschool, Walhallalaan 116, 3072 EX Rotterdam, 010-4842437
De Goede Herder, CBS, Kastanjeplein 6, 3053 CD, Rotterdam, 010-4189579
Dalton basisschool, Rkbs, Maashavenkade 225, 3072 ES Rotterdam, 010-4842437
De Rozenhorst, Rkbs, Jan Tooropstraat 1-5, 3181 HE, Rozenburg, 0181-212565
De Sasse Vaart, Rkbs, Canadalaan 2, 4551 AL, Sas van Gent, 0115-460028
Nico Tinbergenschool, OBS, Kievitlaan 63, 1742 AC, Schagen, 0224-212083
Groen van Prinstererschool, Ref., Watertorenstraat 10, 4694 AZ, Scherpenisse, 0166-662471
De Iemenhof, OBS, Spanjaardspad 86, 7761 BR, Schoonebeek, 0524-531231
School met de Bijbel, CBS., Schoolstraat 34, 4697 CL, Sint Annaland, 0166-652670
De Paedwizer, CBS, Saturnusstraat 6, 8521 LM, Sint Nicolaasga, 0513-431291
Maria Goretti, Rkbs, Past.Bastiaansesingel 21, 4711 EC, Sint Willebrord, 0165-382037
Joh. Calvijnschool, Ref., Scheldelaan 15, 3363 CN, Sliedrecht, 0184-412788
Oranje Nassau, CBS, Merwestraat 16, 3361 HL, Sliedrecht, 0184-415111
De Harlekijn, BS, Zandstraat 35, 5691 CD, Son, 0499-490370
De Hoeksteen, CBS, Spijkse Kweldijk 94, 4211 CX, Spijk gem. Lingewaal, 0183-563784
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De Skutslus, CBS, Voorstraat 7, 8715 HW, Stavoren, 0514-681919
Het Kompas, CBS, Schoolstraat 19, 3251 AX, Stellendam, 0187-492458
Pork Samenwerkingsbasisschool, Zanglijster 38, 9561 CB, Ter Apel, 0599-582647
Eben Haëzerschool, Ref, Zandenallee 18, 7395 PC, Teuge, 055-3231483
Pr. Willem van Oranje, CBS, Leeuwenlaan 29, 4532 AE, Terneuzen, 0115-648830
De Oude Vaart, CBS, Tamarindestraat 4, 4537 XH, Terneuzen, 0115-648840
’t Jok, OBS, Duinweg16, 8896 JT, Terschelling Hoorn, 0562-448569
Eben-Haëzerschool, Ref., Molenvlietsedijk 7, 4691 HS, Tholen, 0166-603309
De Overlaat, 't Laantje 2-4, 6916 CD, Tolkamer, 0316-541415
Joh. Calvijnschool, Ref., Almerelaan 19, 8321 JA, Urk, 0527-682354
Pius X, RKBS, Hoofdstraat 35, 7076 AG, Varsselder, 0315-641730
De Stobbestjelp, OBS, Zwarteweg 53, 8476 SG, Vegelinsoord, 0513-671535
St. Fredericusschool, Rkbs, Emmastraat 22, 6881 SV, Velp, 026-3619197
De Triangel, Ontmoetingsschool, van Diepenstraat 5, 1951 GD, Velsen N, 0251-224074
De Hoeksteen, CBS, Kerkverreweide 61,4261 LL, Waal en Aalburg, 0416692101
CBS D’n Akker, Ref., Groene Kruisstraat 12, 4414 AL, Waarde, 0113-503042
De Tarthorst, OBS, Tarthorst 4, 6708 JA, Wageningen, 0317-415055
De Peddepoel, Rkbs, Gouveneur Houbenstraat 55, 5861 CC, Wanssum, 0478-531714
De Skoalfinne, CBS, Himmelumerdijk 2, 8721 GT, Warns, 0514-682000
Sigmondschool, Beukenkampstraat 23, 4251 BJ, Werkendam, 0183-501808
Ds. J. Groenewegenschool, Ref., Sportlaan 4, 4251 GD, Werkendam, 0183-501984
Het Baken, CBS, Koelemaaier 1, Postbus 161, 4250 DD,
Werkendam, 0183-501486
Matzerschool, CBS, Molenstraat 31, 8131 BH, Wijhe,
0570-521342
Wormer Wieken, De Balk 2a/b, 1531 PS, Wormer, 0756422300
Toermalijn, Marktstraat 22, 1521 OV, Wormerveer, 0756282467
De Dijk Oost, OBS, Hoogendijk 83, 1506 AE, Zaandam,
075-6166579
De Voorzaan, OBS, Baltischestr. 25 (locatie West), 1506 NM, Zaandam, 075-6163696
De Voorzaan, OBS, Lindenlaan 2, (locatie Oost) 1505 GK, Zaandam, 075-6166349
De Toermalijn, Rkbs, Jade 49, 3893 EB, Zeewolde, 036-5226020
De Sluis, CBS, Koppelweg 131, 3704 GG, Zeist, 030-6992232
De Regenboog, CBS, Zoetendaal 26, 4761 TN, Zevenbergen, 0168-325997
Jan Ligthartschool, OBS, Leeuwerikstraat 1, 7203 JB, Zutphen, 0575-512759
Oranje Nassau, CBS, Buitendorpsestraat 1, 2471 AW, Zwammerdam, 0172-613803
Aremberg, OBS, Julianastraat 2, 8064 CD, Zwartsluis, 038-3867520
De Wijngaard, CBS, Kraggelaan 2-6, 8064 CT, Zwartsluis, 038-3867701
De Toermalijn, Rkbs, Schaepmanlaan 23, 3332 HW , Zwijndrecht, 078-6122323
Julianaschool, CBS, Jul. van Stolbergstraat 30, 3331 BJ, Zwijndrecht, 078-6123706
Het Carillon, CBS, Bachlaan 2, 8031 HL, Zwolle, 038-4214718
De Marsweide, OBS, Tichelmeesterlaan 45, 8014 LA, Zwolle, 038-4601471
De Sprankel, CBS, Klokkengieterlaan 3, 8043 BA, Zwolle, 038-4201940
De Wendakker, locatie Kopakker, CBS, Dijkgraaghof 2, 8043 EB, Zwolle, 038-4200129
11.10 adressenlijst peuterspeelzalen waar varende peuters welkom zijn
Ouders dienen altijd vooraf of op de dag zelf de betreffende locatie te bellen om te
informeren of er plaats is op het gewenste dagdeel.
PSZ Pinokkio, Jan Steenstraat 1a, 7741 AS Coevorden, 0524-515731
PSZ De Horizon, Singel 441, 3311 HH, Dordrecht, 078 -8905555
St. Peuterspeelzalen Dordrecht heeft 18 PSZ's waar peuters terecht kunnen, www.s-p-d.nl.
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PSZ De Springplank, Borgshof 16a, 9936 CS, Farmsum, 0596-630595
PSZ De Paddestoel, Vismarktstraat 4d, 4931 AZ, Geertuidenberg, 0162-515226
PSZ en KDV St. Kinderdagcentra Zwartewaterland, Genemuiden e.o., 038-3859427 heeft
diverse opvangmogelijkheden,
PSZ Jip en Janneke, (SKZ), Prinsenstraat 22b, 8061 ZC, Hasselt, 038-4772106
Robbedoes, Peutergroep De Bengeltjes, Sportparklaan 60, 6097 CW, Heel, Sonja Oitmann,
0475-570905, sonja.oitmann@planet.nl
KDV Duimelotje, Molenplein 3, 4542 DA Hoek 0115-441247
PSZ Het Ruytertje (Ref.), Kerkdreef 1a, 2922 BG, Krimpen a/d IJssel, 0180-594699
PSZ De Leeuwerik (Ref.), Buys Ballotsingel 45 a, 2922 HG, Krimpen a/d IJssel, 0180518150
Holderdebolder,Peutergroep Holderdebolder, Linnerhof 36, 6067 EJ, Linne, Truus Janssen,
06-10559920, t.janssen@krmd.nl
PSZ Stichting peuterspeelzalen Maasdriel e.o., strippenkaart mogelijk, 06-45739324
Dribbel, Peutergroep Dribbel, Suikerdoossingel 49, 6051 HN, Maasbracht, Truus Janssen
0475-466218, t.janssen@krmd.nl
Eigenweisje, Peutergroep beide-handjes, Neutrale Hoek 4 B 6051 KX, Maasbracht, Kelley
Beckers-Boes, 0475-438428 K.Boes@prokino.nl
PSZ t Bijenkorfje, Catharinastraat 9,7941 JD, Meppel, 0522-261328
PSZ Peutervreugd, Waldkade 7b, 7942 AH, Meppel, 0522-246755
PSZ Peutervreugd, Bouwkamp 4, 7943 HK, Meppel, 0522-262964
PSZ Allio Partou, heeft diverse opvangmogelijkheden, Meppel, klantenservice 0347-704000
Het Piraatje, Fort Vreeswijk 2, 3433 ZZ, Nieuwegein, 030-6060090
St. Peuterspeelzaal Nijkerk, Berliozlaan 1 (meer vestigingen), 3862 GT Nijkerk, 0332466595
Pzs Humpie Dumpie, Karekiethof 11, 2935VW Ouderkerk a/d IJssel, 0180-684963.
www.peuterspeelzaalouderkerk.nl / pz.humpie-dumpie@hotmail.com
Flexibele opvang Hanjse Pansje Kevertje, locatie Roerderweg 35 a, 6041 NR, Roermond,
0475-340163 locatie Groene Kruisstraat 1, 6049 BW, Herten, 06-42314988
Jeugdgezondheidszorg 0-4, GGD Limburg Noord 08861-08861
Kinderdagopvang Ketelbinkie,Schulpweg 37, 3084 NG, Rotterdam, 010 2833881
PSZ Eigenwijs, Natersweg 7, 3082 VA Rotterdam, 010-4292138
PSZ Het Zonnehuisje, Canadalaan 2c, 4551 AL, Sas van Gent, 0115-460837
Onderstaande peuterspeelzalen in Sliedrecht vallen allemaal onder Stichting Kindercentra
Alblasserwaard 0184-499399 (Rita van der Bent)
PSZ Madelief, Maaslaan 10, Sliedrecht, 0184-416327
PSZ Jip en Janneke, Valkweg 8, Sliedrecht, 0184-499401
PSZ Lapjeskat, Valkweg 8, Sliedrecht, 0184-499402
PSZ 't Klavertje 4, Prickwaert 204, Sliedrecht, 06-44414287
PSZ Het Mozaïek, Spoorstraat 40b, 4541 GN, Sluiskil, 0115-451218
Ut Kerreraad, Peutergroep Ut Sterke,Nieuwendijk 22a, 6107 AW, Stevensweert, Tanja
Augustin, 06-40937703/06-33909529, mail@utkerreraad.nl
PSZ De Kameleon, Leliestraat 28, 4537 RJ, Terneuzen, 0115-610717
KDV De Kameleon, Leliestraat 28, 4537 RJ, Terneuzen, 0115-612987
PSZ De Wipwap, Schelpenlaan 1b, 4533 DW, Terneuzen, 0115-622966
KDV Kinderplein, De Mallemolen, Bellamystraat 28, 4532 CP, Terneuzen, 115-618132
Prokino PSZ Bruintje Beer, IJsselstraat 1, 4531 HK, Terneuzen, 0115-631189
Prokino PSZ De Binnenstappertjes, Korte Kerkstraat 26, 4536 CL, Terneuzen, 0115-614808
Prokino PSZ Juultje de Stelle, Wagnerhof 1, 4636 BP Terneuzen, 0115-611405
Prokino PSZ De Twijn, Prof Zeemanstraat 218, 4532 JM Terneuzen, 0115-618351
Peutergroep/KDV Drie Kleine Kootertjes, Leeuwenlaan 27, 4532 AE Terneuzen 0115-648314
Thornerkwartier, Peutergr. Jozefientje, Oude Trambaan 29, 6017 BK, Thorn, Gerry Kipp,
0475-562724, info@thornerkwartier.nl
PSZ De Kabouter, Wilgenlaan 3, 4251 GE, Werkendam, 0183-505188
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Peutergroep Ukkepuk, Het Schoor 1b, 6019 EC, Wessem, Gerry Kipp, 0475-562724,
info@thornerkwartier.nl
KDV ’t Kreekeltje, Lindenlaan 12, 4554 BK Westdorpe 0115-450605
Kindcentrum Sam Sam (peutergroep), Richter 93, 4251DR, Werkendam, 0183-504650
Prokino PSZ Juultje Zaamslag, Gerard v.Nissestraat13, 4543 AD Zaamslag, 0115-431699
PSZ en KDV Hummeltjeshonk, Purperreigerln.226, 8064 DC, Zwartsluis, 038-3868668
PSZ Doomijn, Obrechtstraat 2, 8031 AG, Zwolle,
038-4224342
KDV Plons,Bachlaan 2, 8031 HL Zwolle, 038-4542857
PSZ Mussenhage, Mussenhage 2, 8011 BH Zwolle,
038-4229361
PSZ Toermalijntje, Emmastraat 9, 3331 XA, Zwijndrecht, 078-6127535
KDV en PSZ Yes!, Uilenvliet 39, 3333 BS,
Zwijndrecht.
meerdere flexibele mogelijkheden in
Zwijdrecht, Heerjansdam en Hendrik-IdoAmbacht, klantenservice
078-6121330,www.yeskinderopvang.nl ,
klantenservice@yeskinderopvang.nl
Kinderopvangopvang Stichting Prokino
Voor kinderopvang zie www.prokino.nl voor
diverse locaties.
Algemeen telefoonnummer 020-4121200
Meander kinderopvang bv. Voor kinderopvang zie www.kinderopvangmeander.nl voor
diverse locaties.
Algemeen telefoonnummer 0598-667997

11.11 adressenlijst kinderdagverblijven waar varende peuters welkom zijn
Omdat de laatste jaren de kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang
steeds meer zijn gaan samenwerken, staan de kinderdagverblijven ook onder punt 11.1
11.12 adressenlijst scholen in het buitenland waar varende kleuters welkom zijn
De Schroef, Elzasweg 14, 2030, Antwerpen, België, 0032-(0)3-5411152 of 0479- 505602
Vrije basisschool Don Bosco, Kasteellei 77b,2110, Wijnegem, België, 0032 3 3531130
Kindergarten St. Franziskus, Deggendorferstrasse 21 b, 93055, Regensburg, Duitsland,
0049-(0)941-792244
Ēncole maternelle / kleuterschool, Jaque Prévert, 4 Rue, Fernend Coutreuw, 59552,
Courchelettes, Frankrijk, 0033(3)27875957
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11.13 lijst van gebruikte afkortingen
BSO
BSOS
DBI
IVIO
KDV
KDO
LOVK
LOVT
LVS
MR
OKR
PSZ
PCL
RT
VV
VVE
SRS
WSNS
WPO

Buitenschoolse Opvang
Vereniging BasisScholen Onderwijs Schipperskinderen
Dit-ben-ik-boekje
Instituut voor Individuele Ontwikkeling (Wereldschool)
Kinderdagverblijf
Kinderdagopvang
Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen
Landelijk Oudercontact voor Trekkende Beroepsbevolking
Leerlingvolgsysteem
Medezeggenschapsraad
Onderwijskundig rapport
Peuterspeelzaal
Permanente Commissie Leerlingenzorg
Remedial teaching
VoortVarend
Voor- en Vroegschoolse Educatie
Stichting Rijdende School
Weer Samen naar School
Wet Primair Onderwijs

Ik ben Knuffie. Wil jij mijn vriendje zijn?
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11.14 medewerkers

Lienke van Dijk
coördinator
afstandsonderwijs en
innovatie

Marjolein van der Jagt
mentor

Elzelien de Vormer
mentor

Rieke Voorstad
mentor

Annemieke Kik
coördinator
ligplaatsonderwijs en
zorg

Margreeth Radenborg
groepsleerkracht
mentor
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Irene Kesting
mentor

Mieke Dekkers
mentor

Willeke van Dijke
mentor

Tineke Albregts
mentor

Ingrid Heuseveldt
groepsleerkracht
mentor

Anneke van IJken
groepsleerkracht
mentor
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Anne van ‘t Hof
onderwijsassistente

Rulinde Blankenstijn
onderwijsassistente

’t Zwanenest, Zwolle - De Groene Zwaan, Terneuzen - Het Maashofje, Maasbracht

Titia Wiegers
mentor

Mariëlla Heijens
mentor

Drea Severins
mentor

Locatie ‘t Zwanenest

locatie De Groene Zwaan
Terneuzen

locatie Het Maashofje,
Maasbracht

Landelijk Bureau

Anita van Laren
directeur

Lydia Nijenhuis
Managementassistent
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13

Sociaal-emotionele ontwikkeling

17, 41

Spel-o-theek

20

Sponsoring

14

Stagiaires

25

T
Telefoonnummers ligplaatsscholen

6, rood katern

Telefoonnummers medewerkers

23, 24

Thema’s ligplaatsscholen

39, 40

Toetsen en checkmomenten

15, 16, 17

Toetsen en gastscholen

16, 17

U
Uitschrijven

34

V
Vakanties en vrije dagen

rood katern

Vertrouwensinspecteur

28

Vertrouwenspersoon

36

Voorwoord
Voorzieningen schoolgebouwen

5
14

W
Websites LOVK

27

Wendagen

15

Z
Zelflesgeven.nl

27

Ziek

34

Zindelijk

15

Zwemmen

34, 38, rood katern

54
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Aantekeningen

55

