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Voor u ligt de schoolgids van kindcentrum 

De Kwartiermaker. Samen met de kinderopvang 

van Kanteel (2,5-4 jr.) vormen wij het 

kindcentrum! De Kwartiermaker heeft een 

bijzonder onderwijsconcept! Wij gaan uit van 

het feit dat kinderen al veel kunnen en weten 

en wij helpen ze om vaardigheden daarbij  te 

ontwikkelen. De leeromgeving in ons 

kindcentrum hebben we dan ook zo ingericht 

dat de kinderen hier in staat zijn hun hoge 

verwachtingen waar te kunnen maken! 

In deze gids kunt u uitgebreid lezen over de 

leerdoelen en de organisatie van kindcentrum 

De Kwartiermaker. Als u graag een kijkje komt 

nemen om de manier van werken in de praktijk 

te zien, bent u bij deze van harte uitgenodigd! 
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Kun je leren leren? 
 

 
Missie 

Kindcentrum De Kwartiermaker biedt 

haar kinderen een veilige, kleinschalige, 

gestructureerde, inspirerende 

leeromgeving in de vorm van een 

minisamenleving waarin alle kinderen 

geprikkeld worden om te ontdekken, 

te spelen en te ontwikkelen. 

 
Visie 

Kinderen die Kindcentrum De Kwartier- 

maker verlaten zijn zeer zelfbewuste en 

gemotiveerde kinderen die vol vertrou- 

wen de volgende stap in de maatschappij 

kunnen nemen. 

 
Ze zijn in staat om zelfstandig en samen 

met anderen gestructureerd en 

overzichtelijk te handelen, waarbij het 

verkrijgen van kennisinzicht als basis 

dient voor kennisconstructie. 

 
 

 

Positief zelfbeeld 

Als je weet wat je sterke kanten zijn en 

je weet welke leerstijl het best bij je past, 

kun je op je niveau presteren. 

 
Leerstrategieën 

Vele wegen leiden naar Rome. In het 

leven kom je steeds weer voor nieuwe 

uitdagingen te staan, die ieder een eigen 

aanpak vragen. Die vragen ieder een 

eigen aanpak. Efficiënte strategieën 

kunnen het leerproces aanzienlijk 

versnellen. Bovendien worden kinderen 

daardoor meer ervaren in het opsplitsen 

van inhoud en proces. Een belangrijk 

organisatorisch vermogen. 

 
Zelfredzaamheid 

We kunnen vaak veel meer zelf dan we 

denken. We helpen kinderen bewust te 

worden van de soorten hulpbronnen die 

in en buiten zichzelf beschikbaar zijn. 

Ze ervaren dat ze op eigen kracht heel ver 

kunnen komen, maar leren ook wanneer 

het beter is hulp in te roepen. 

We ontwikkelen het eigen denk- en 

onderzoek vermogen. 

 
Intrinsieke motivatie 

Kinderen leren wat motivatie is, wanneer 

ze het niet hebben en waardoor dat kan 

komen. Ook leren ze welke gedeelten in 

hun brein daar verantwoordelijk voor zijn. 

Het allerbelangrijkste is dat kinderen ook 

leren om door te zetten bij tegenzin en 

tegenslag. 

Samen met u en uw kind werken 

wij aan de volgende leerdoelen: 
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Wat is dat dan? 
Gepersonaliseerd leren? 



Ons concept 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uw kind houdt met u en zijn 

leerkracht zijn ontwikkeling 

bij in een portfolio  

 

 

 

 

 

 

Vanuit de thuisgroep 

 

Vanuit de thuisgroep 

spelen, leren en ontdekken 

op de leerpleinen 



Autonomie is het zelf doen, 
maar nooit alleen! 



 

 

   

Inzet en inzicht 

De begeleiders op De Kwartiermaker zijn 

begeleiders en pedagogen. Zij helpen uw 

kind bij het structureren van het leer- 

proces. Ze stellen samen met uw kind, 

hoge en toch realistische 

verwachtingen en helpen uw kind 

vervolgens om deze doelen  te behalen 

en te overtreffen. De begeleiders bieden 

u en uw kind inzicht in het leren door 

gebruik te maken van leergesprekken. 

Tijdens deze gesprekken krijgt uw kind 

inzicht in wat en wie hij precies nodig 

heeft voor dat specifiek te behalen doel. 

Het proces en het product worden 

vastgelegd in het (digitale) portfolio. Uw 

kind vertelt u hier regelmatig over. 

 
Alle inzet en inzicht van uw kind en 

alle inzet en inzicht van de begeleiders 

samen afgestemd, zorgen voor het 

unieke concept van kindcentrum 

De Kwartiermaker. 

 

Leren door herhaling en leren door te 

doen. Directe feedback van programma, 

begeleider of medeleerling. 

Toetsing vindt plaats door het leerproces 

te observeren. Het kind geeft zelf aan of 

het een leerdoel heeft bereikt. 

De begeleider volgt en ziet dat 

kinderen de hele dag laten zien wat ze 

kunnen. De toets is voor het kind. 

Wanneer  bijvoorbeeld  de Iep- toetsen 

worden afgenomen, krijgt het kind inzicht 

in wat  er getoetst wordt  en welke 

vaardigheden ze daarvoor nodig hebben 

en hoe ze zich zelf daarop kunnen 

voorbereiden. 

 

Hogere orde denken. Leerlingen leren 

kritisch na te denken: wat ben ik aan het 

leren? Wat wil ik leren en hoe ga ik dat 

aanpakken (waar, waarmee, met wie, 

welke bronnen)? 

Leerlingen leren in interactie met de 

omgeving, samen met elkaar. 

Leerlingen leren in interactie met de 

omgeving, samen met elkaar. 

Bij het werken met de kernconcepten 

worden leervragen samen onderzocht en 

hypotheses worden getoetst. Om tot een 

gezamenlijk eindproduct te komen leren 

kinderen discussiëren en presenteren. 

 
Leerlingen leggen elkaar uit, hebben alle 

ruimte om gezamenlijk op te trekken. 

en ondersteunen het leerproces. 

 

Leerlingen leren: wie ben ik, wat kan ik, 

wat heb ik nodig van de ander en wat kan 

ik de ander ook brengen? Hoe draag je 

zorg voor je omgeving en hoe doe je dat 

een goed voorbeeld van. 



Thuisgroepen, 
leerpleinen, 
portfolio’s en een 
minisamenleving 

Leerlingen stellen een realistische 

verwachting op van de mate waarin ze de 

stof eigen kunnen maken. Het is aan de 

begeleider om deze verwachting met de 

leerling te overtreffen. Ieder kind heeft 

voor elk vakgebied een portfolio waarbij 

de leerlijnen leidend zijn en leerlingen, 

begeleiders, ouders zicht hebben op de te 

leren doelen. De begeleider helpt iedere 

leerling de volgende stap te bepalen. 

 
De lesdoelen zijn visueel inzichtelijk 

gemaakt. Dit inzicht wordt voor u als 

ouder op verschillende manieren 

zichtbaar gemaakt. 

 

De relatie tussen de begeleider 
en de leerling is van groot 
belang voor de leerprestaties. 

 
Tijdens de  portfoliogesprekken, maar 

ook tijdens de inloopmomenten die 

 
De Kwartiermaker op de jaarplanning 

heeft staan.  

 
Ieder kind heeft een thuisgroep en 

daaraan gekoppeld een thuisgroepbege- 

leider. De begeleiders hebben een sterk 

inzicht in waar het kind op sociaal- 

emotioneel en cognitief gebied staat. 

Ieder kind wordt gezien. Elk kind wordt 

uitgedaagd zichzelf te overtreffen. 

Plannen is een vaardigheid die we in 

opbouw steeds goed begeleiden. Beteke- 

nisvol  leren waarbij leerstof 

verschillende zintuigen prikkelt: letters 

springen,  Engels leren vanuit liedjes. 

We leren spelend en handelend. 

 

Ieder leerplein biedt een rijke 
leeromgeving om te werken aan de 
leerdoelen. 

 
Leermethoden zijn aangepast aan de 

ontwikkeling van het denkproces van het 

kind. De leerontwikkeling van het kind 

staat centraal en is leidend, niet de 

leerstof of de leeftijd. 

 

We bouwen voort op 
bestaande kennis. 

 
Een kernconcept komt acht keer terug 

in een schoolcarrière waarbij kennis 

en ervaring wordt uitgediept. 

Daarnaast werken de kinderen vanuit 

leerlijnen en  bij rekenen per domein. 

De kinderen hebben inzicht in de opbouw 

van een leerlijn, dus kunnen ze kennis 

aan kennis koppelen. Volgens het 

programma van De Vreedzame School 

bouwen we mee aan de sociale compe- 

tentie van uw kind. We zien de thuisgroep 

en de school als een mini samenleving, 

waarin kinderen zich gehoord en gezien 

voelen, een stem krijgen, en waarin 

kinderen leren om samen beslissingen te 

nemen en conflicten op te lossen. 

 

Kinderen voelen zich verantwoorde- 
lijk voor zichzelf, elkaar en voor de 
gemeenschap, en staan open voor de 
verschillen tussen mensen. 

 
Burgerschapsvorming direct toegepast in 

de praktijk. U als ouder bent hierbij nauw 

betrokken door  de thema bijeenkomsten 

die we hiervoor organiseren, maar ook 

vanuit uw voorbeeldrol (thuis, op school 

en in de omgeving) en als bewoner van de 

wijk. 



 

 

 

 

De kinderen leren leren: 

Kinderen krijgen inzicht in leerstrate- 

gieën. Ieder kind heeft een persoonlijk 

rekenschrift / spellingschrift / woorden- 

schatschrift waarin de strategieën zelf 

(kloppend) verwoord zijn. Belangrijke leer 

strategieën worden ook visueel in de klas 

opgehangen. 

Het proces en het 
product worden 
vastgelegd in het 
(digitale) portfolio. 



 
 
 
 

“Vanmiddag zit ik een 

kindvergadering voor: 

we gaan een besluit 

nemen over de regels 

voor het buiten spelen” 
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gouden regels 
van De Kwartiermaker 

 
 

 

• Respect, op Kindcentrum De Kwartiermaker 
gaan we op een respectvolle manier met 
elkaar om. 

 
• Veiligheid, samen zorgen we ervoor dat 

Kindcentrum De Kwartiermaker een veilige 
plek is voor iedereen. 

 
• Verantwoordelijkheid, samen zijn we 

verantwoordelijk voor alle materialen. 
We zorgen er goed voor. 

 

Samenwerken 

Ontwikkeling 

Inspirerend 

Zelfbewustheid 



 
 
 
 

 

Een impressie van 
een dag in de 
verschillende units. 



 
 
 

“Ik kom binnen in mijn eigen 

thuisgroep, daar start ik de 

dag. Aan welke doelen ga ik 

vandaag werken? In de unit 

werk ik daarna aan mijn eigen 

ontwikkelingslijn. Ik sluit de dag 

af in mijn eigen thuisgroep en 

vertel hoe mijn dag is verlopen.” 



 



 

Een kind is van 
zichzelf, maar heeft 
anderen nodig om zich 
te ontwikkelen” 

 
 
 
 
 

Passend onderwijs 

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingevoerd. De wet passend 

onderwijs heeft als doel dat voor alle kinderen, ook de leerlingen met een specifieke 

onderwijsbehoefte, een passende onderwijsplek beschikbaar is. Wettelijk geldt de 

zorgplicht: zodra een leerling bij een school wordt aangemeld, is het schoolbestuur van 

de betreffende school verantwoordelijk om passend onderwijs te bieden. Indien de school 

zelf niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind dan organiseert zij die 

ondersteuning met behulp van de samenwerkingspartners in het samenwerkingsverband. 



Een beetje extra 
(hulp) kan altijd! 

Op De Kwartiermaker werken we volgens de 1-zorgroute. 

Dat wil zeggen handelingsgericht en opbrengstgericht. 

Dit doen we door ons onderwijs af te stemmen op de 

verschillende onderwijsbehoeften van al onze leerlingen. 
 

Het team vindt het belangrijk dat 

elk kind zich binnen zijn of haar 

eigen mogelijkheden optimaal kan 

ontwikkelen. Onlosmakelijk daarmee 

verbonden vinden wij het stellen van 

hoge doch haalbare doelen voor elk kind. 

We vinden het belangrijk dat kinderen 

met een vertraagde of een versnelde 

ontwikkeling op één of meerdere 

vakgebieden een goed afgestemd 

onderwijsaanbod krijgen. Daarvoor 

hebben we de cirkel van handelings- 

gericht werken ingebed in onze werkwijze 

en hebben we per kind een kindplan. 

Daarop staan de ontwikkelings- 

doelstellingen nader uitgewerkt. 

Daarnaast kunnen we de hulp van 

het zorgteam inroepen. 

Wat is dat en waar is het goed voor? 

Het zorgteam bestaat uit de Intern 

Begeleider van de school, de Schoolmaat- 

schappelijk werker van Farent, de jeugd 

Verpleegkundige van de GGD en een 

opvoedondersteuner van Farent. Dit 

team komt regelmatig bij elkaar om te 

praten over de kinderen die extra zorg 

nodig hebben. Het zorgteam overlegt 

met de begeleider en de ouders en 

geeft een advies om het kind in zijn 

ontwikkeling te stimuleren. 

 
De intern begeleider van de school is 

de coördinator van het zorgteam. 

Over wat voor problemen praat het 

zorgteam? 

Dat kan van alles zijn, zowel op het gebied 

van leren als sociaal-emotionele ontwik- 

keling, of van het gedrag op school of 

thuis. 

Je kunt bijv. denken aan zaken als: 

• Concentratieproblemen 

• Conflicten met andere kinderen 

• Teruggetrokken gedrag 

• Leermoeilijkheden 

• Opvoedings- of gezinsproblemen 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kan de begeleider dat niet zelf? 

Natuurlijk is het allereerst de begeleider die de ontwikkeling van het kind volgt en signaleert wanneer het ergens moeite mee heeft. 

Dat kan zijn met rekenen of taal, of met concentratie, maar ook met het samenspelen of samenwerken. De begeleider houdt contact met 

de ouders en maakt zo nodig een handelingsplan, waarbij de intern begeleider kan ondersteunen. Maar soms heeft dit onvoldoende effect. 

Dan kan het kind aangemeld worden bij het zorgteam. Dit gebeurt altijd in overleg en met toestemming van de ouders, en dus nooit zonder 

jullie toestemming. 



 
 

Wat is de meerwaarde van het 

zorgteam? 

In het zorgteam wordt de deskundig- 

heid van de school aangevuld met die 

van het schoolmaatschappelijk werk, de 

jeugdgezondheidszorg en de opvoedings- 

ondersteuner of kinderwerker. Dat geeft 

een bredere kijk op het kind en op wat er 

eventueel aan de hand is. Ook weet het 

zorgteam de weg naar diverse mogelijk- 

heden buiten de school. In elk geval komt 

het zorgteam met advies of een hulpaan- 

bod voor begeleider en/of ouders. 

 
En als dat nou niet werkt? 

Soms kan, ook met het advies van het 

zorgteam, onvoldoende hulp worden 

geboden. In zo’n geval zal de school de 

hulp inroepen van een van de jeugd- 

zorginstellingen of van Passage, het 

samenwerkingsverband van het Bossche 

basisonderwijs. 

 
Bij  het samenwerkingsverband werkt 

een team van deskundigen dat 

begeleiders en intern begeleiders van 

basisscholen ondersteunt op allerlei 

gebied. Met toestemming van de ouders 

zal de wijkcontactpersoon samen met 

alle betrokkenen op zoek gaan naar 

passende ondersteuning. 

Het is voor u als ouders altijd belangrijk 

om goed met de begeleider en de school 

in contact te blijven. Ouders zijn immers 

de deskundigen bij uitstek op het gebied 

van hun eigen kind! Wilt u meer lezen 

over het zorgbeleid op De Kwartiermaker 

dan kunt u altijd een verdiepend gesprek 

aanvragen met de begeleiders, de IB-ers 

of het zorgbeleidsstuk na lezen. 

Wij leggen dit graag voor u klaar. 

 
Nicole, unit 2 

“Twee keer per jaar 
presenteer ik mijn 
portfolio, dan kan 
ik laten zien wat ik 
heb geleerd en wat 
ik nog wil leren!” 



Regelmatig samen voor en met uw kind: 

Ouders als educatief 
partner in en om 
de school. 
Educatief partnerschap en De Kwartiermaker. 

Dat gaat over u! En over ONS! Over WIJ samen: 

de driehoek: ouder-kind-professional 

 

Ouders die betrokken zijn, volgen de (leer) 

ontwikkeling van hun kind, geven thuis 

ondersteuning en hebben regelmatig 

contact over de ontwikkeling met de 

school of de opvang. Daar moet natuurlijk 

ruimte en gelegenheid voor zijn. Binnen 

ons Kindcentrum hebben wij hiervoor een 

aantal routines ontwikkeld die helpend 

zijn bij het best mogelijke maatwerk. 

Daarnaast is het ook belangrijk dat u 

betrokken kunt zijn bij de organisatie van 

het Kindcentrum. Ook dit kan afhankelijk 

van uw eigen mogelijkheden op verschil- 

lende manieren. Uiteraard gaat het in de 

basis om samen te werken aan het ver- 

sterken van de leeromgeving van uw kind 

als ouder en als professional. Respect 

en begrip zijn hierbij wat ons betreft de 

sleutelwoorden! 
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Leerplicht en 
verlof 

 

Vanaf het moment dat een kind 4 jaar 

is, mag het de basisschool gaan 

bezoeken. Elk kind mag bovendien in 

de twee maanden daaraan vooraf- 

gaand als een soort gewennings- 

periode 5 dagen een kijkje op school 

komen nemen. Op de eerste school- 

dag van de maand die volgt op de 

maand waarin een kind 5 jaar is 

geworden, is een kind leerplichtig. 

Vanaf dat moment moet een kind 

op een basisschool zijn ingeschreven. 

In de meeste gevallen is dit reeds 

gebeurd, omdat bijna alle kinderen 

dan al een jaar op de basisschool 

zitten. 



Voor de 5-jarigen kan een volledige 

weektaak nog te vermoeiend zijn. 

Er kan in dit soort situaties gebruik 

gemaakt worden van een speciale 

regeling. Deze houdt in, dat een 5-jarige 

kleuter ten hoogste 5 uur per week mag 

thuisblijven. Ouders dienen dit wel tijdig 

door te geven aan de schoolleiding. 

Zodra het kind 6 jaar is geworden, houdt 

deze regeling op. 

 
Regels in geval van schoolverzuim 

U dient steeds vóór aanvang van de 

lessen schriftelijk of telefonisch aan de 

school door te geven als uw kind niet op 

school aanwezig kan zijn in verband met 

ziekte of een bezoek aan de dokter of 

tandarts. Wij verzoeken u overigens deze 

bezoeken zoveel mogelijk buiten school- 

tijd te plannen. 

 
Maatregelen om schoolverzuim te 

voorkomen 

Er is sprake van ongeoorloofd schoolver- 

zuim als een leerling zonder geldige 

reden niet op school aanwezig is. 

Hebben wij voor 9.00 uur ’s morgens 

niets vernomen dan is een kind ongeoor- 

loofd afwezig en wordt in de klassenmap 

een aantekening gemaakt van ongeoor- 

loofd schoolverzuim. Dit verzuim wordt 

doorgegeven aan de leerplichtconsulent 

van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. 

Ongeoorloofd schoolverzuim kan leiden 

tot het opstellen van een proces-verbaal 

en strafrechtelijke maatregelen in de 

vorm van flinke geldboetes. 

 
Extra vakantieverlof 

Extra vakantieverlof wordt verleend door 

de directeur en is alleen mogelijk, 

wanneer vanwege de specifieke aard van 

het beroep van één van de ouders, 

voogden of verzorgers het slechts 

mogelijk is buiten de schoolvakanties op 

vakantie te gaan. Er dient een werkge- 

versverklaring overlegd te worden 

waaruit blijkt dat er geen verlof mogelijk 

is binnen de officiële schoolvakantie. 

Dit verlof mag: hooguit éénmaal per 

schooljaar worden verleend; 

niet langer duren dan 10 schooldagen; 

en mag niet plaatsvinden in de eerste 

2 lesweken van het schooljaar. 

 
Extra vrije dagen 

Alleen in een aantal bijzondere gevallen 

(bijv. bezoek aan de huisarts) kan 

toestemming worden verleend voor extra 

vrije dagen. 

Indien de directeur aan een bepaalde 

leerling in één schooljaar meer dan 10 

dagen extra vrij wil geven, moet hij eerst 

toestemming hebben van de leerplicht- 

consulent. 

 
Wij vragen u alle verzoeken voor extra 

verlof tijdig en schriftelijk aan te vragen, 

zodat ook wij ten opzichte van anderen 

verantwoording kunnen afleggen. 

Formulieren in verband met het 

verstrekken van extra verlof zijn af te 

halen bij de directeur. Het kan zijn dat de 

directeur op grond van wettelijke 

afspraken de extra aanvraag moet 

weigeren. Indien de directeur extra vrije 

dagen weigert, doet hij dat niet uit onwil, 

maar op grond van algemeen aanvaarde 

wettelijke afspraken. 



 



 

Praktische zaken 
 
 

Kijkochtenden en open podium 

Een aantal keer per jaar is er voor u de 

mogelijkheid om een uurtje in de unit van 

uw kind mee te kijken. Regelmatig vindt 

er een open podium plaats, waarin de 

kinderen hun talenten laten zien op het 

podium. 

 
Continurooster 

Kindcentrum De Kwartiermaker heeft een 

continurooster van 8.30 uur tot 15.00 uur. 

Uw kind eet onder begeleiding op school. 

Op woensdag en vrijdag is er les van 

8.30-12.30 uur. 

 
Gymmen 

De kinderen van unit 1 hebben dagelijks 

hun spel- en bewegingslessen op het 

gymplein. Omdat de vloer van kurklino- 

leum vervaardigd is, zijn gymschoentjes 

verplicht. Voor de kinderen van unit 2 

en 3 is het dragen van gymschoenen en 

gymkleding in de gymzaal verplicht. 

 
Gezonde school 

De school vindt het belangrijk om overge- 

wicht bij kinderen tegen te gaan. Gezonde 

voeding en gezonde traktaties zijn voor 

ons belangrijke thema’s. Wij verzoeken 

u om voor een gezonde lunch, tussen- 

doortje en traktatie te zorgen.  

 
SchoolBIEB 

Op het leesplein hebben wij onze eigen 

SchoolBIEB. De kinderen hebben allemaal 

een eigen pasje en mogen iedere week 

boeken lenen. Een leesconsulent van de 

Stadbibliotheek zorgt voor de begeleiding. 

 
Kwartierplezier 

Uw kind kan na schooltijd gebruik maken 

van een verlengde schooldag. 

Onder begeleiding van één van onze 

begeleiders ondernemen de kinderen 

allerlei leuke activiteiten en krijgen ze 

extra leertijd. 

 
Ouderbijdrage 
We vragen ieder jaar een kleine vrijwillige 
ouderbijdrage. 



 



Kiest u voor De 
Kwartiermaker? 

 
 
 
 
 
 

Bent u ook enthousiast geworden 
na het lezen van deze schoolgids? 

Dan kunt u altijd een afspraak maken met onze directeur of interne 

begeleider om uw kind in te schrijven. Voor het intakegesprek wordt 

u 6 weken voor de verjaardag van uw kind uitgenodigd. 

 
Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst wordt nagegaan hoe 

de ontwikkeling van het kind tot nu toe is verlopen. Tijdens de intake 

worden afspraken gemaakt over het wennen op school. 

 
Heeft u nog vragen bel of mail ons gerust. 

Meer informatie kunt u ook vinden op www.kc-dekwartiermaker.nl. 

Inschrijven kan via de school of ook online via onze website. 

http://www.kc-dekwartiermaker.nl/
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