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    Samen bouwen wij aan jouw kleurrijke toekomst! 
 

        IKC Kameleon biedt goed basisonderwijs en goede kinderopvang op maat in een veilig IKC-klimaat.  
IKC Kameleon is ontstaan uit de intensieve samenwerking tussen basisschool De Kameleon en 
Kinderopvang Zonnekinderen. Op IKC Kameleon bieden we kinderen van 0 tot 12 jaar een plek waar 
onderwijs en opvang, ontwikkeling, opvoeding en ontspanning hand in hand gaan en moeiteloos in 
elkaar over gaan. Eén organisatie waarin (vak)leerkrachten en pedagogisch medewerkers 
samenwerken binnen één pedagogische en educatieve doorgaande leerlijn voor kinderen. 
 
Visie 

 
       IKC Kameleon wil een prettige, veilige leer- en leefgemeenschap zijn waarbinnen ouders, professionals,     
       kinderen en andere betrokkenen samenwerken om kinderen optimaal te begeleiden bij hun ontwikkeling     
       tot sociale, zelfstandige en verantwoordelijke individuen. Verankerd in een organisatie van rust, orde en  
       regelmaat die gericht is op alle ontwikkelingsfacetten van het kind. Als kinderen op de leeftijd van 12 jaar  
       IKC Kameleon verlaten, dan moeten zij kunnen zeggen: ”Ik weet veel, ik kan veel, ik wil veel en ik durf  
       veel”.  
        
       IKC Kameleon biedt goede kinderopvang en onderwijs en ‘past zich op maat aan’ als het gaat om de  
       bredere ontwikkelingsbehoeften van het individuele kind. Elk kind kan en mag vanuit geborgenheid     

    zichzelf ontwikkelen door te spelen en te leren in een rijke realistische leeromgeving waarin je vooral  
    jezelf mag zijn of ontdekken! Ons IKC is een rijke leeromgeving, gevarieerd en gericht op betekenisvolle 
    leersituaties. Hierbinnen begeleiden wij kinderen in hun bredere ontwikkeling van 0 tot 12 jaar. Niet alleen 
    cognitieve, maar ook sociale, creatieve en executieve vaardigheden van kinderen krijgen aandacht. Het  
    leerproces speelt een belangrijke rol. Door middel van reflectie op het eigen handelen bevorderen en  
    versterken wij  een positief zelfbeeld bij kinderen. Een uitdagende leeromgeving en de interactie tussen  
    professionals en kinderen zien wij als een van de belangrijkste voorwaarden om te komen tot deze  
    leersituaties op ons IKC. Een helder en effectief IKC-beleid en goed contact met kinderen en hun ouders  
    zijn voor ons de basis waarbinnen een kind kan opgroeien tot een evenwichtige, autonome en  
    verantwoordelijke persoonlijkheid. Ons aanbod richt zich op “krachtig leren “. Sleutelwoorden zijn voor  
    ons: begrijpen, integreren en toepassen. 

 
      Meer informatie vindt u op onze website. U kunt deze vinden op ons adres www.ikc-kameleon.nl  
 
 

   Waarvoor kunt u op IKC Kameleon terecht? 

 Onderwijs voor kinderen van 4-12 jaar 

 Kinderdagopvang voor kinderen van 0-4 jaar 

 Peuteropvang voor kinderen van 2-4 jaar 

 Voorschoolse-, naschoolse- en vakantieopvang voor kinderen van 4-12 jaar 
 
 
     Meer informatie over Zonnekinderen vindt u op www.zonnekinderen.nl  

http://www.ikc-kameleon.nl/
http://www.zonnekinderen.nl/


  

          Augustus 2022  

ma 1  

di 2  

wo 3  

do 4  

vr 5  

za 6  

zo 7  

ma 8  

di 9  

wo 10  

do 11  

vr 12  

za 13  

zo 14  

ma 15  

di 16  

wo 17  

do 18  

vr 19  

za 20  

zo 21  

ma 22  

di 23  

wo 24  

do 25  

vr 26  

za 27  

zo 28  

ma 29  

di 30  

wo 31  

 

Voorwoord 
 
Voor u ligt de actuele kalender voor het IKC-jaar 2022-2023. 
Hierin vindt u veel handige informatie over bijvoorbeeld 
activiteiten, tijden en afspraken. Ook staan hierin 
aanvullingen op de informatie uit de IKC-gids. 
Tijdens het IKC-jaar informeren wij u via Parro, incidenteel via 
de nieuwsbrief. 
Wilt u meer informatie over ons IKC? Kijkt u dan eens op onze 
website www.ikc-kameleon.nl. 
Voor vragen en/of suggesties kunt u altijd terecht bij de 
directie, het team of de IKC-raad. 
Wij wensen iedereen een succesvol IKC-jaar toe! 
 

IKC-gegevens 
 
IKC Kameleon 
Mondriaanstraat 15 
6921 MJ  Duiven  
telefoon: 0316 26 18 32 
e-mail: info@ikc-kameleon.nl  
website: www.ikc-kameleon.nl   
 
Directeur:  
Armanda Waters-Peters  
 
Bouwcoördinatoren:  
Brigitte van der Linden  groepen 1-4 
Patrick Eerden, groepen 5-8  
 
ICT-coördinator  
Patrick Eerden 
 
Specialisten 
Inge van der Wielen (rekenen) 
Monique Fierkens (gedrag) 
Patrick Eerden (hoogbegaafdheid) 
José van Kempen/ Peggy Berendsen (taal/lezen) 
  
Interne begeleiding:  
John Willemsen, groepen 1-2-3-4 
Sandra Spaan, groepen 5-6-7-8 
 
Onderwijsondersteunend personeel: 
Conciërge:   Theo Klaassen 
Adm. medewerkster:  Ellen Gerritsen 
Repro medewerkster:  Zus van den Berg 
Groepsondersteuning:  
groepen 1-2                    Wilma van Erp en Inge van der Wal  
groepen 3                        Iris Geurts 
groepen 4                        Mart Smeenk 
                                          Susanne Keurntjes /Esther van Dam 
groepen 5            Cynthia Riggeling 
groepen 6 en 6/7            Daphne Kuiper en Angela van Eldik 
groepen 7 + 8            Femke Hogendoorn en Patrick Eerden  

 
 

http://www.ikc-kameleon.nl/
mailto:info@ikc-kameleon.nl
http://www.ikc-kameleon.nl/


                                          
 

Groepsindeling  
1/2a    Juf Bianca  maandag t/m woensdag  
            Juf Inge  donderdag en vrijdag 
1/2b Juf Corine maandag t/m woensdag 
 Juf Brigitte vd L. donderdag en vrijdag 
1/2c Juf Noëlle maandag t/m woensdag 
 Juf Marije donderdag en vrijdag 
1/2d Juf Simone maandag en woensdag t/m vrijdag 

Juf Marije dinsdag 
3a Juf Ilona maandag en dinsdag  
 Juf Mirjam woensdag t/m vrijdag 
3b Juf Brigitte S. maandag en dinsdag 
 Juf Peggy woensdag t/m vrijdag 
4a Juf Esther maandag t/m woensdag 

Juf Susanne  maandag, donderdag en vrijdag  
4b Juf Angelique        maandag en dinsdag  
 Juf José woensdag t/m vrijdag 
5a Juf Fleur maandag t/m donderdag 

Juf Monique vrijdag  
5b     Juf Nina maandag t/m vrijdag  
6  Juf Inge maandag t/m woensdag en vrijdag 

Juf Angela donderdag 
6/7  Juf Naron maandag t/m vrijdag 
7 Juf Alinda maandag, dinsdag, vrijdag   

Juf Kelly woensdag en donderdag  
8a     Meester Maarten maandag t/m donderdag 

Meester Patrick vrijdag 
8b Juf Marlot maandag t/m vrijdag 
 

Lestijden  

We hebben een continurooster met de volgende lestijden: 
maandag 8.30 – 14.30 uur  
dinsdag 8.30 – 14.30 uur  
woensdag 8.30 – 12.15 uur 
donderdag 8.30 – 14.30 uur  
vrijdag 8.30 – 11.45 uur (groep 1 t/m 4) 

8.30 – 14.30 uur (groep 5 t/m 8) 
 

Tijden opvang Zonnekinderen 
Voorschoolse opvang:  07.00-08.30 uur 
Naschoolse opvang:  14.30-18.30 uur 
Peuterspeelzaal 2-4 jr. 08.15-12.15/13.00-17.00 uur(46wk) 
                                               08.45-12.15/13.00-18.30 uur(52wk) 
Dagopvang 0-4 jr. 07.00-18.30 uur 
Vakantieopvang  07.00-18.30 uur 
tijdens studiedagen en de schoolvakanties.  
De namen van de PM’ers vindt u op de website. 
 

Pauzetijden  
Tijdens de pauzes gaan de groepen om beurten naar buiten. 
Kleine pauze   10.00-10.15 uur: groepen 7 en 8 

10.15-10.30 uur: groepen 5, 6 en 6/7 
10.30-10.45 uur: groepen 3 en 4 

De ochtendpauzetijden van de groepen 1/ 2 staan niet vast.  
Grote pauze 11.30-12.00 uur: groepen 7 en 8 

12.00-12.30 uur: kleutergroepen  
12.30-13.00 uur: groepen 3 en 4 

  13.00-13.30 uur: groepen 5 ,6 en 6/7 

September 2022 

do 1  

vr 2  

za 3  

zo 4  

ma 5 

1e IKC-dag groepen 1 t/m 8 
Deze maand zijn er startgesprekken 
groepen 1-2 met ouders, groepen 3-8 met 
ouders en kind 

di 6  

wo 7 Hoofdluiscontrole  groep 7-8 

do 8  

vr 9 Hoofdluiscontrole groep 1-2-3 

za 10  

zo  11  

ma 12 Hoofdluiscontrole groep 4-5-6 

 di 13 Ouderraadsvergadering 

wo 14  

do 15 Dag van de pedagogisch medewerker 

vr 16  

za 17  

zo 18  

ma 19 
Kameleonraad 
Schoolvolleybaltoernooi groepen 6-7-8 

di 20  

wo 21 Schoolvoetbaltoernooi groepen 7 en 8 

do 22  

vr 23  

za 24  

zo 25  

ma 26 Week tegen het pesten 

di 27  

wo 28  

do 29  

vr 30  



 

Oktober 2022 

za 1  

zo 2  

ma 3 
Schoolfotograaf   
19.00-20.00 Informatieavond gr. 1 t/m 4  

di 4 19.00-20.00 Informatieavond gr. 5 t/m 8 

wo 5 
Dag van de leerkracht  
Start Kinderboekenweek 

do 6  

vr 7  

za 8  

zo 9  

ma 10 Techno Plaza groep 6/7* 

di 11 
Studiedag Innerwaard, groepen 1 t/m 8 zijn 
vrij 

wo 12 Groepen 8 op kamp 

do 13 Groepen 8 op kamp 

vr 14 
Groepen 8 op kamp  
Afsluiting Kinderboekenweek 

za 15  

zo 16  

ma 17 
Techno Plaza groep 7  
Tentoonstelling kamp groepen 8 

di 18  

wo 19  

do 20 Ouderraadsvergadering 

vr 21  

za 22  

zo 23  

ma 24  

di 25  

wo 26  

do 27  

vr 28  

za 29  

zo 30 Start wintertijd 

ma 31 Hoofdluiscontrole groep 4-5-6 

 

Gebruik van de speelplaats 
De deuren van onze groepen 1 t/m 8 gaan ’s morgens open 
om 8.20 uur. Vanaf dit tijdstip is er toezicht op de speelplaats.   
 

         
 
Vakantierooster gr. 1 t/m 8  IKC-jaar 22-23 
Studiedag Innerwaard  11-10-22   
Herfstvakantie   22-10-22 t/m 30-10-22  
Studiedag   28-11-22 
Kerstvakantie          24-12-22 t/m 08-01-23  
Voorjaarsvakantie     18-02-23 t/m 26-02-23 
Goede Vrijdag   07-04-23 
2e paasdag    10-04-23 
Meivakantie (incl.  22-04-23 t/m 07-05-23 
Koningsdag en Bevrijdingsdag)  
Hemelvaart   18-05-23 en 19-05-23 
2e Pinksterdag   29-05-23 
Studiedag   21-06-23  
Zomervakantie                     15-07-23 t/m 27-08-23 

 

Gymnastiekrooster   
De groepen 4 t/m 8 gymmen op dinsdag en donderdag in 
sporthal Triominos. De groepen 3 alleen op donderdag, zij 
starten na de herfstvakantie. De kinderen van de groepen 7 
en 8 mogen bij een begintijd zelfstandig naar de gymzaal.  
 

Van september tot de herfstvakantie en vanaf april tot de 
zomervakantie gaan de groepen 4 t/m 8 op donderdag buiten 
gymmen op de velden van DVV. De groepen 3 alleen de 2e 
periode. Deze lessen worden gegeven door studenten van 
het Astrumcollege uit Velp. De peuters en kleuters gymmen 
in de gymzaal op het IKC.        

               
 
 
 
Aanbevolen gymkleding:  
Een T-shirt met een korte broek of een gympakje. 
Gymschoenen met een witte zool voor binnen. 
De groepen 1/2 gymmen op blote voeten, in hemd en 
onderbroek. 



November 2022 

di 1  

wo 2 
Hoofdluiscontrole groep 1-2-3 
Proefcito groepen 8 

do 3 Proefcito groepen 8 

vr 4 Hoofdluiscontrole groep 7-8 

za 5  

zo 6  

ma 7 Kameleonraad 

di 8 Info-bijeenkomst ouders nieuwe kleuters 

wo 9  

do 10  

vr 11  

za 12  

zo 13  

ma 14  

di 15  

wo 16  

do 17 Peutergym 

vr 18  

za 19  

zo 20 Dag van de rechten van het kind 

ma 21  

di 22  

wo 23  

do 24 Peutergym 

vr 25  

za 26  

zo 27  

ma 28 Studiedag; groepen 1 t/m 8 vrij 

di 29  

wo 30  

  
 
 
 

Parro 
Op onze school gebruiken we de Parro app. 

 Parro is een veilige omgeving en alleen toegankelijk 
op uitnodiging. 

 U blijft altijd en overal op de hoogte van zowel de 
belangrijke als de leuke IKC-zaken. 

 U ontvangt leuke foto's van de groep. 

 Het teamlid kan een bericht naar u sturen om iets 
mede te delen, te herinneren of een vraag voor hulp 
bij leuke en leerzame activiteiten. 

 Via deze app kunt u zich inschrijven voor de 
ouder/kind gesprekken. 

 In Parro kunt u eenvoudig aangeven of u 
toestemming geeft om beeldmateriaal van uw kind 
te delen. Ook alle eerder gegeven toestemming kunt 
u hier inzien en eventueel wijzigen. 

Wilt u meer weten? Lees dan verder op www.parro.com 
 
 

Ziek en absent melden van kinderen via Parro 

Waar: onder tabblad groepen > acties 
1. Kies de reden voor de absentie. Ziek of bv. dokter- of 
tandartsbezoek. Geef aan wanneer je kind afwezig is. Je hebt 
de keuze voor vandaag, morgen of een andere dag. 
2. Kies een tijd. Afhankelijk van de reden voor absentie kan 
het zijn dat je kind een hele dag of maar een dagdeel weg is, 
hier kun je dit aangeven. 
3. Geef een toelichting. Deze stap is optioneel, je kunt hem 
overslaan door rechtsboven op de knop Overslaan te klikken. 
4.Controleer en verstuur de absentie. Je krijgt hier een 
samenvatting van je melding te zien. Klopt er iets niet? Dan 
kun je dit nog aanpassen door met de pijl linksboven terug te 
gaan naar de stap die je wil veranderen. Klopt het wel? Dan 
kun je de absentie versturen door rechtsboven op de knop 
Verstuur te klikken. Je absentie is nu verstuurd. 
 
Zijn leerlingen zonder melding afwezig, dan 
neemt de leerkracht of administratief 
medewerker contact met thuis op. 
 
 

Informatie en mail  
De meeste informatiebrieven, algemeen of per groep, 
worden zoveel mogelijk digitaal verstuurd via Parro. Soms 
gaat dit via mail vanuit ParnasSys. Daarom is het goed om het 
dit mailadres toe te voegen als veilige afzender. 
mailservice@mail.parnassys.net   
Dit voorkomt dat mails worden aangemerkt als SPAM. Hoe u 
dit als veilige afzender registreert kunt u op de volgende 
website nagaan: http://veiligeafzender.nl/  
Is uw mailadres nog niet bij ons bekend of is uw mailadres 
gewijzigd? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dat 
mag per mail naar: info@ikc-kameleon.nl  onder vermelding 
van uw naam en de naam en groep van uw kind. 

http://www.parro.com/
mailto:mailservice@mail.parnassys.net
http://veiligeafzender.nl/
mailto:info@ikc-kameleon.nl


December 2022 

do 1 
Peutergym 
Ouderraadsvergadering 

vr 2  

za 3  

zo 4  

ma 5 
Sinterklaasviering  
Groepen 1 t/m 8  ’s middags vrij 

di 6  

wo 7 Techno Plaza groep 6/7* 

do 8  

vr 9  

za 10  

zo 11  

ma 12   

di 13  

wo 14 Techno Plaza groep 7 

do 15  

vr 16  

za 17  

zo 18   

ma 19  

di 20  

wo 21  

do 22 
08.30-11.45 uur: naar school 
De kinderen zijn ’s middags vrij 
17.00-18.30 uur: kerstviering  

vr 23 
Groepen 5 t/m 8 om 11.45 uur vrij! 
 

za 24  

zo 25 1e Kerstdag    

ma 26 2e Kerstdag    

di 27  

wo 28  

do 29  

vr 30  

za 31  

Vakantieverlof  
Verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties is niet 
mogelijk. 

 
Tenzij:  
de ouder(s)/verzorger(s) een beroep uitoefenen waardoor 
het echt onmogelijk is om een gezinsvakantie te vieren in één 
van de schoolvakanties. Ouders hebben in dat geval het recht 
om eenmaal per jaar een gezinsvakantie te vieren gedurende 
10 lesdagen. 
  
Voorwaarden: 

 Verlof mag eenmaal per IKC-jaar worden verleend; 

 Verlof mag niet langer duren dan 10 lesdagen; 

 Verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van 
het nieuwe IKC-jaar.  

 
Wie beslist? 
De IKC-directeur beslist over een verzoek om vakantieverlof 
voor ten hoogste 10 lesdagen. 
 

Verlof bij gewichtige omstandigheden  
Gewichtige omstandigheden zijn situaties die buiten de wil 
van de ouder(s)/verzorger(s) en/of het kind liggen. Voor 
bepaalde omstandigheden - naast ziekte en religieuze 
verplichtingen - kan verlof worden verleend. Dit verlof vraagt 
u schriftelijk aan bij de directeur. Formulieren hiervoor kunt u 
krijgen bij de administratief medewerkster of downloaden 
van onze site. 
 
Op dit formulier staat precies vermeld bij welke 
omstandigheden verlof is toegestaan. 
Het verzoek moet minimaal 14 dagen van tevoren worden 
ingediend. De directeur beslist of verlof wordt toegekend. U 
ontvangt een reactie per mail. 
  
Als er geen verlof wordt toegekend en uw kind komt niet 
naar school, dan is dit ongeoorloofd (of luxe) verzuim. Dit 
wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar. 
Ook te laat op school komen is ongeoorloofd verzuim. Komt 
dit vaker voor, dan gaat de leerkracht met de 
ouder/verzorger in gesprek. Veelvuldig te laat komen wordt 
gemeld bij de leerplichtambtenaar. 
  
Bezoek aan de huisarts, tandarts en bijvoorbeeld therapie 
moet zoveel mogelijk buiten schooltijd worden gepland. 

 

 

Regionaal Bureau Leerplicht 

Eusebiusbuitensingel 53 
6828 HZ  Arnhem 
https://www.rblmidden-gelre.nl/  
info@rblmidden-gelre.nl  
026 - 377 4963 
 
 

https://www.rblmidden-gelre.nl/
mailto:info@rblmidden-gelre.nl
tel:0263774963


  Januari 2023 

zo 1  Nieuwjaarsdag 

ma 2  

di 3  

wo 4  

do 5  

vr 6  

za 7  

zo 8  

ma 9 Hoofdluiscontrole groep 4-5-6 

di 10  

wo 11 
Hoofdluiscontrole groep 7-8 
 

do 12  

vr 13 Hoofdluiscontrole groep 1-2-3 

za 14  

zo 15  

ma 16 Kameleonraad 

di 17  

wo 18 Ouderraadsvergadering 

do 19  

vr 20  

za 21  

zo 22 Nationale voorleesdagen t/m 5 februari 

ma 23  

di 24  

wo 25  

do 26  

vr 27  

za 28  

zo 29  

ma 30  

di 31  

Samenwerkingsverband De Liemers  
 
 
 
 
Preventieve Logopedie  
Kinderen in de leeftijd van 4 jaar en 9 maanden tot en met 5 
jaar en 9 maanden kunnen in overleg met ouders en school 
aangemeld worden voor een logopedische screening.  
Het doel van deze screening is het voorkomen van stem-, 
spraak-, taal- en/of gehoorproblemen bij 5-jarige kinderen en 
het adviseren van de leerkracht/ school daar waar de 
problemen invloed hebben op de (leer-) ontwikkeling.  
Voor een screening is de schriftelijke toestemming van de 
ouders nodig.  
Aanmelden voor een screening gaat via school. De intern 
begeleider heeft hiervoor de benodigde formulieren.  
Na de screening worden de ouders schriftelijk of telefonisch 
op de hoogte gebracht van de bevindingen. 
 
U kunt zonder verwijsbrief van een arts naar de logopedist 
met een eigen praktijk. Logopedie is direct toegankelijk (DTL).   
Als een kind logopedische behandeling nodig heeft, geeft de 
logopedist die uw kind gescreend heeft u een kopie van de 
screening mee, die u aan de logopedist met een eigen praktijk 
kunt afgeven. 
Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de DTL. Raadpleeg 
daarom uw polisvoorwaarden.  
Desgewenst schrijft de logopedist die uw kind gescreend 
heeft een brief die u bij uw huisarts af kunt geven.  
 
 
Bureau Onderwijszorg 
Mercurion 36 
6903 PZ ZEVENAAR 
0316-343730 
e-mail:    logopedie@swvdeliemers-po.nl 
internet:  www.swvdeliemers-po.nl  
  
 

IKC-raad 
De IKC-raad bestaat uit een combinatie van de MR en de 
Oudercommissie van Zonnekinderen (OC). De IKC-raad 
overlegt 6 x per jaar m.b.v. thema’s zoals o.a. 
ouderbetrokkenheid en de ontwikkeling van het IKC. 
Besluitvorming vindt, na gezamenlijk overleg, plaats op MR 
en OC-niveau binnen de wettelijke kaders. 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:logopedie@swvdeliemers-po.nl
http://www.swvdeliemers-po.nl/


Februari 2023 

wo 1 

Deze maand: groepen 1-2 KIJK-gesprekken 
met ouders. Groepen 3 t/m 8 kind-
gesprekken. Groepen 8 definitief 
adviesgesprek 

do 2  

vr 3  

za 4  

zo 5  

ma 6  

di 7 Techno Plaza groep 6/7* 

wo 8  

do 9  

vr 10  

za 11  

zo 12  

ma 13  

di 14 Techno Plaza groep 7 

wo 15  

do 16  

vr 17 
Carnaval 09.00-12.15 uur 
Groepen 5 t/m 8 ’s middag vrij 

za 18  

zo 19  

ma 20  

di 21  

wo 22  

do 23  

vr 24  

za 25  

zo 26  

ma 27 Hoofdluiscontrole groep 4-5-6 

di 28 Info-bijeenkomst ouders nieuwe kleuters 

 
 
 
 

IKC-raad(vervolg)  
De IKC-raad bestaat uit de volgende leden: 
 
IKC-team:   Ouders: 
Nina Huberts   Hanneke Franken (MR) 
Corine Frijlingh  Annemieke McQue (MR) 
Inge van der Wielen  Ilse de Ruiter (MR) 
Fleur Zoon   Ilse Puper (MR) 
Armanda Waters  Amanda van Eijk-Hagymassy (OC) 
Carin van Veen Daphne Westrik (OC) 

     
Informatie die voor u als ouder belangrijk is delen we via 
Parro of mail. U vindt op onze website de contactgegevens 
van de MR-leden. Wilt u informatie of wilt u onderwerpen 
aandragen? Dat kan bij elk IKC-raadslid, heel graag! 
Wij zijn er zeker ook voor u als ouder! 

 
Leden van de Ouderraad (OR) 
Noelle Derijks (voorzitter) 
Marcella van den Broek (penningmeester) 
Marieke Keurntjes (secretaris) 
Laura Limpers  
Maaike Daams 
Marlies Westeneng 
Anne Huybens 
Sanne Post 
Wendy Wieland 
Elvira van Thiel 
Wendy Jacobs 
 
Op www.ikc-kameleon.nl vindt u alle informatie over de 
ouderraad.  

 
Vrijwillige ouderbijdrage 
De vrijwillige ouderbijdrage betaalt u aan de oudervereniging 
van IKC Kameleon. Hiervan betalen zij de extra activiteiten 
zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering, Carnaval, Pasen, de 
sportdag, de IKC-feestdag en de avondvierdaagse. Van die 
bijdrage wordt per kind een bedrag gespaard voor het 
tweejaarlijks schoolreisje. Ook wordt jaarlijks € 20,- per kind 
van groep 8 bijgedragen aan het kamp.  
De ouderraad stelt jaarlijks de hoogte van de ouderbijdrage 
vast tijdens de jaarvergadering. Vorig IKC-jaar was dat € 35,- 
per kind. Eind oktober ontvangt u een betaalverzoek via 
Parro. U kunt de ouderbijdrage vervolgens via iDEAL betalen.  
Heeft u vragen over de vrijwillige ouderbijdrage? Neemt u 
dan contact op met de penningmeester van de ouderraad.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ikc-kameleon.nl/


Maart 2023 

wo 1 Hoofdluiscontrole groep 7-8 

do 2  

vr 3 Hoofdluiscontrole groep 1-2-3 

za 4  

zo 5  

ma 6 
Deze maand: groepen 3 t/m 7: 
MijnRapportfolio-gesprek met ouders en 
kind  

di 7  

wo 8  

do 9  

vr 10  

za 11  

zo 12  

ma 13 Kameleonraad 

di 14 Ouderraadsvergadering 

wo 15  

do 16  

vr 17  

za 18  

zo 19  

ma 20  

di 21  

wo 22  

do 23  

vr 24  

za 25  

zo 26  

ma 27  

di 28  

wo 29  

do 30 Schriftelijk verkeersexamen groepen 7 

vr 31  

 
 
 

Recht op informatie 
Als ouder heeft u recht op informatie over uw kind, 
bijvoorbeeld over de schoolprestaties en de ontwikkelingen 
in de groep. Als IKC nemen we onze verantwoordelijkheid om 
u te informeren.  
 
 
 
 

Communicatie 

We vinden het belangrijk om open met elkaar te 
communiceren. Dit houdt in elkaar serieus nemen in een 
veilige omgeving, met vertrouwen en wederzijds respect. 
 
Door open te staan voor de ander, ontstaat een dialoog. Zit u 
ergens mee? Kom dan gerust en bespreek het met degene 
die het aangaat. Kortom: ‘Breng het naar de plek’. 
 
 
 
 

 
 
 
AVG 
In ons IKC laten we met beeldmateriaal zien waar we mee 
bezig zijn, bijvoorbeeld tijdens activiteiten of vieringen. Op 
het inschrijfformulier kunt aangeven waar u wel of geen 
toestemming voor geeft. De door u gegeven toestemming 
kunt u op elk moment weer intrekken. Geeft u dit dan wel 
aan bij de administratie. Zonder toestemming zal er geen 
beeldmateriaal gebruikt en gedeeld worden. 
 
 
 
 

Kameleonraad 
 
De Kameleonraad geeft de kinderen van IKC Kameleon een 
stem zodat zij (on)gevraagd kunnen meepraten, meedenken 
en mee doen als het gaat over belangrijke onderwerpen zoals 
bijvoorbeeld het gebouw, activiteiten, de speelplaats etc. Het 
doel van deze Kameleonraad is dat kinderen inspraak 
hebben, ideeën kunnen aandragen en samen kunnen 
overleggen over activiteiten en ontwikkelingen binnen het 
IKC. Zij oefenen met verschillende taken en 
verantwoordelijkheden tijdens de vergaderingen. Deze zijn 
6 x per jaar, de data staan in de kalender. 
 
In 2022-2023 bestaat de Kameleonraad uit:  
4a: Jesse Vos  4b:  Jasmijn Sessink 
5a: Sofie Kemper                 5b:  Rylana Buist 
6:   Kayleigh van Essen       6/7: Julie Koster 
7:   Sep Bakker 
8a: Tim Weiman                  8b:  Stijn Muis 

http://www.wsnsdeliemers.nl/


 

April 2023 

za 1  

zo 2  

ma 3  

di 4  

wo 5  

do 6 Paasviering 

vr 7 Goede Vrijdag 

za 8  

zo 9 1e paasdag 

ma 10 2e paasdag 

di 11 Info-bijeenkomst ouders nieuwe kleuters 

wo 12  

do 13 
 
 

vr 14  

za 15  

zo 16  

ma 17 Kameleonraad 

di 18 Centrale eindtoets groepen 8 

wo 19 Centrale eindtoets groepen 8 

do 20  

vr 21 Koningsspelen/sportdag  

za 22  

zo 23  

ma 24  

di 25  

wo 26  

do 27 Koningsdag 

vr 28  

za 29  

zo 30  

 
 

 
Filmen/fotograferen in de groepen  
Binnen ons IKC wordt er wel eens gefilmd/gefotografeerd, 
bijvoorbeeld bij verjaardagen of vieringen. Hierbij hanteren 
we de volgende regels: 

 Enkel shots, niet constant filmen; 

 Zoveel mogelijk beperken tot het eigen, jarige kind 
en het teamlid; 

 Een shot van de hele groep is toegestaan; 

 Het delen van op ons IKC gemaakte beelden op 
social media is niet toegestaan, tenzij het alleen uw 
eigen kind betreft. 

 Zonnekinderen hanteert mogelijk afwijkende 
afspraken 

 
 
Mobiele telefoons 

Net als op de meeste onderwijsinstellingen hebben we ook 
op IKC Kameleon een aantal regels opgesteld ten aanzien van 
(het gebruik van) mobiele telefoons. Op deze manier houden 
we het leefbaar voor alle aanwezigen. 

1. Mobiele telefoons mogen alleen worden 
meegenomen in overleg met het teamlid. Als het 
niet nodig is, laat dan je mobieltje thuis.  

2. Ouders en kinderen zijn zelf verantwoordelijk bij het 
kwijtraken of beschadiging van de mobiele telefoon. 
Dit geldt natuurlijk voor alle kostbare spullen die 
mee naar het IKC worden genomen zoals IPads, 
laptops, tablets e.d.  

3. Vanaf 08.30 uur tot het einde van de lesdag worden 
de mobieltjes uitgezet en mogen niet meer worden 
gebruikt (dus ook niet in de pauzes). Kinderen die dit 
wensen kunnen op eigen risico hun mobiele 
telefoon bij het teamlid om 8.30 uur in een la leggen.  

4. Er mogen geen foto’s en filmpjes in het IKC gemaakt 
worden met de mobiele telefoon.  

Bij overtreding van de regels worden de mobieltjes 
ingenomen door het teamlid en na lestijd teruggeven. Ouders 
worden hierover geïnformeerd.  

Gebruik iPads, laptops en Chromebooks 
Onze leerlingen maken tijdens de lessen gebruik van een 
iPad, een laptop en/of een Chromebook. Als een device door 
ondeugdelijk gebruik beschadigd raakt of stuk gaat, bent u 
daar als ouder/verzorger aansprakelijk voor. De eventuele 
kosten van reparatie of vervanging worden op u verhaald. 

Gevonden voorwerpen  

Wij vragen u zoveel mogelijk de naam van uw kind in kleding, 
schoeisel, bakjes, bekers en dergelijke te zetten. Alles wat 
achterblijft, verzamelen we in een kist in de hal. Kleine 
spulletjes zoals bijvoorbeeld (fiets)sleutels en sieraden 
worden bij de administratief medewerkster gebracht. Neemt 
u er eens een kijkje als u iets mist. 

http://www.de-boomgaardschool.nl/Informatie/Beleidmobieletelefoons.aspx
http://www.de-boomgaardschool.nl/Informatie/Beleidmobieletelefoons.aspx


 

Mei 2023 

ma 1  

di 2  

wo 3  

do 4 Dodenherdenking  

vr 5 Bevrijdingsdag 

za 6  

zo 7 Moederdag 

ma 8 
Deze maand: groepen 1 -8 kind gesprekken 
Hoofluiscontrole groep 4-5-6 

di 9 
Peutergym 
Ouderraadsjaarvergadering  

wo 10 
Hoofluiscontrole groep 7-8 
 

do 11  

vr 12 
Hoofluiscontrole groep 1-2-3 
 

za 13  

zo 14  

ma 15  

di 16 Peutergym 

wo 17  

do 18 Hemelvaartsdag 

vr 19 Vrije dag 

za 20  

zo 21  

ma 22  

di 23 Peutergym 

wo 24  

do 25  

vr 26  

za 27  

zo 28 1e pinksterdag 

ma 29 2e pinksterdag 

di 30  

wo 31  

 

 
Veilig IKC-klimaat 
Wij vinden het heel belangrijk, dat we binnen ons IKC  op een 
goede manier met elkaar omgaan. We willen alle kinderen en 
teamleden een vertrouwde en veilige omgeving bieden. In 
onze IKC-gids kunt u er meer over lezen. Een belangrijke regel 
hierbij is: 
        
“We sluiten niemand buiten.” 
 
Dit houdt in dat kinderen binnen het IKC geen kaartjes 
uitdelen aan andere kinderen zoals: 
 - kerstkaarten  
-  uitnodigingen voor verjaardagspartijtjes  
-  valentijnskaartjes         
Hoe goed bedoeld de wensen en/of uitnodigingen ook zijn, 
het kan de kinderen die geen kaartje ontvangen, het gevoel 
geven er niet bij te horen. Wij rekenen op uw begrip. 
 
Klachtenregeling Stichting Innerwaard 
Het bestuur van Stichting Innerwaard vindt dat de 
communicatielijn zo kort en helder mogelijk moet zijn als er 
reden tot klagen is. De klachtenprocedure is een wettelijk 
instrument dat alleen wordt ingezet als de normale 
communicatieprocedure te kort schiet. 
 
Heeft u een probleem of een klacht? Neemt u dan contact op 
met het teamlid van uw kind. Komt u er samen niet uit, dan 
kunt u terecht bij de directie of bij de contactpersoon. Ieder 
IKC van Innerwaard heeft een eigen contactpersoon. Binnen 
ons IKC is dat Monique Fierkens. 
 
Stichting Innerwaard heeft een vertrouwenspersoon in 
dienst. Elke schoolcontactpersoon kan u met deze 
vertrouwenspersoon in contact brengen. De 
vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een 
oplossing kan worden bereikt en beoordeelt of de 
gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. 
Hij begeleidt u desgewenst bij de verdere procedure en kan 
helpen bij het doen van aangifte bij politie of justitie. 
U kunt contact opnemen met de vertrouwenspersoon via 
Bureau Onderwijszorg tel. (0316) 34 16 18. 
 
Onze stichting is aangesloten bij de klachtencommissie 
Samenwerkingsverband de Liemers.  
De klachtenregeling vindt u op de website 
www.wsnsdeliemers.nl onder de knop ‘protocollen’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wsnsdeliemers.nl/


Juni 2023 

do 1 

Deze maand: groepen 1-2 KIJK-gesprek met 
ouders. Groepen 3 t/m 7 MijnRapportfolio-
gesprek ouder-kind-leerkracht  
Start IKC-projectmaand 

vr 2  

za 3  

zo 4  

ma 5 Kameleonraad 

di 6 Start Avondvierdaagse 

wo 7  

do 8 Techno Plaza groep 6/7* 

vr 9  

za 10  

zo 11  

ma 12  

di 13  

wo 14 Nationale buitenspeeldag 

do 15 Techno Plaza groep 7 

vr 16  

za 17  

zo 18 Vaderdag 

ma 19 Ouderraadsvergadering 

di 20  

wo 21 studiedag ; groepen 1 t/m 8 vrij 

do 22  

vr 23  

za 24  

zo 25  

ma 26  

di 27  

wo 28  

do 29 
Modderdag  
Afsluiting IKC-projectmaand 17.00-18.00 

vr 30  

 
 
 

Resultaten van ons onderwijs 
In het schooljaar 2021-2022 was de gemiddelde score van 
onze school bij de Cito-Eindtoets 532,6.  
De uitstroom naar het vervolgonderwijs was als volgt: 
Praktijkonderwijs            1 leerling 
VSO             1 leerling 
VMBO BB            3 leerlingen 
VMBO BB/KB               7 leerlingen 
VMBO KB            8 leerlingen 
VMBO KB/MAVO            7 leerlingen 
MAVO             9 leerlingen 
MAVO/ HAVO                5 leerlingen 
HAVO             8 leerlingen 
HAVO / VWO            4 leerlingen 
VWO             2 leerlingen 

                                                        Totaal: 55 leerlingen 
 
Hoofdluiscontrole 
Ouders zijn zelf verantwoordelijk dat hun kinderen zonder 
luis naar het IKC komen. Het IKC biedt alleen ondersteuning. 
Wij adviseren alle ouders om liefst wekelijks, maar in ieder 
geval aan het eind van elke vakantie de hoofden van hun 
kinderen te controleren op hoofdluis met een 
luizenkam/netenkam om er zo voor te zorgen 
dat ze hoofdluisvrij naar het IKC komen. In de 
eerste week na elke vakantie controleren 
ouders van de hoofdluisbrigade alle groepen. 
Is er hoofdluis geconstateerd, dan neemt de 
coördinator contact op met de betrokken ouders. Alle ouders 
van kinderen uit de desbetreffende groep krijgen vervolgens 
bericht via Parro of mail. Na twee weken volgt er een 
nacontrole van de hele groep.  

          
 
Vindplaatsgericht werken 
Het vindplaatsgericht werken en het schoolmaatschappelijk 
werk worden uitgevoerd door een medewerker van de STMR 
(Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland),  
Eline Veldhuizen. De medewerker beantwoordt in een 
individueel gesprek met ouders, kinderen of teamleden 
vragen over opgroeien en opvoeden. Zij is om de week van 
14.15-15.00 uur in het IKC. De data vindt op u op het prikbord 
bij de hoofdingang.                                     

                                                                   
Verzekeringen 
Elk schoolbestuur is verplicht een 
aansprakelijkheidsverzekering te hebben voor de scholen/ IKC 
‘s waar zij verantwoordelijk voor is. Die 
aansprakelijkheidsverzekering wordt aangesproken als het 
IKC “wettelijk aansprakelijk is gebleken”. Deze verzekering 
geldt voor alle activiteiten die door het IKC georganiseerd 
worden (dus ook schoolreis, excursie en gymles) en voor alle 
kinderen en personeel (daarbij horen ook hulpouders enz.) 
               



Juli 2023 

za 1  

zo 2  

ma 3  

di 4  

wo 5 
08.45-09.45 uur: kennismakingsuurtje voor 
leerlingen 

do 6  

vr 7 
Musical voor de opa’s en oma’s van 
leerlingen van groep 8 

za 8  

zo 9   

ma 10 Musical voor groepen 3 t/m 7 

di 11 Afscheidsavond groep  8 

wo 12  

do 13  

vr 14 
11.45 uur: Begin zomervakantie groep 1-8 
 

za 15  

zo 16  

ma 17  

di 18  

wo 19  

do 20  

vr 21  

za 22  

zo 23  

ma 24  

di 25  

wo 26  

do 27  

vr 28  

za 29  

zo 30 t/m 27 augustus 2023 

ma 31  

 

Pesten binnen het IKC  
Samen werken is samen leven. Dat betekent ook dat er 
feedback wordt gegeven op waarneembaar gedrag. Mocht er 
sprake zijn van pesten dan hanteren we de ‘vijfsporenaanpak’ 
als een beproefde manier om het pestprobleem aan te 
pakken. Deze aanpak is gericht op alle betrokkenen door hulp 
te verlenen aan: 
 

1. de ouders, door over pesten te praten; 
2. het teamlid, die pestgedrag in de klas aan de orde 

stelt; 
3. de pester, door hem op zijn gedrag aan te spreken. 

De pester moet het gevoel hebben dat het menens is 
en dat het IKC er bovenop zit. Daarnaast moet hij/zij 
zich bewust zijn van wat hij/zij de ander aandoet; 

4. het gepeste kind, door te luisteren naar zijn/haar 
verhaal en hem/haar serieus te nemen; 

5. de zwijgende groep kinderen, door hen aan het 
praten te krijgen en stelling te laten nemen. 

 
Monique Fierkens is de vertrouwenspersoon voor de 
kinderen.  

               
Namen en adressen van instanties 
 
Inspectie van het onderwijs 
info@owinsp.nl  
www.onderwijsinspectie.nl  
 
Vragen over het onderwijs 
0800-5010 (gratis) www.50tien.nl   
 
Klachtenmelding over seksueel misbruik, ernstig psychisch 
of fysiek geweld 
meldpunt vertrouwensinspecteurs  0900- 111 31 11  
 
Jeugdarts 
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 
(VGGM). Afdeling Jeugdgezondheidszorg 
Postbus 5364 
6802 EJ Arnhem 
www.vggm.nl  (0800) 8446 000 
 
Preventieve Logopedie 
Samenwerkingsverband de Liemers 
Mercurion 36  
6903PZ  Zevenaar  
logopedie@swvdeliemers-po.nl 
0316-343730 
 
Onderwijsbegeleidingsdienst 1801 
Aamsestraat 84a 
6662 NK Elst 
Postbus 198, 6660 AD Elst  
(0481) 43 93 00  

mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.50tien.nl/
http://www.vggm.nl/
mailto:logopedie@swvdeliemers-po.nl

