


Welkom

Voorstellen
Marijke Kieboom en Ruud van Geene

Inhoud bijeenkomst
IKC De Vaart
Visie, onderwijsconcept en organisatie
Communicatie

Vragen stellen



Basisschool 
De Vaart

• Per 1 augustus 2020 ontstaan vanuit een fusie

• De school als ontmoetingsplaats voor diversiteit

• Goed onderwijs voor ieder kind

• Per 1 augustus 2021 in IKC De Vaart



IKC De Vaart

Met onze kernpartners:

• Stichting Kinderopvang Liemeer

• Kindcentrum De Boomhut

• Bibliotheek Rijn en Venen

• Centrum Jeugd en Gezin

Bieden wij:

Onderwijs - Opvang - Opvoeding -
Ontwikkeling -Ontspanning - Ontmoeting

Ons motto:

“Trots op wie je bent en wat je kunt bereiken”



Ieder kind 
wordt gezien

De school is opgedeeld 
in units

Onderbouw 1-2

Middenbouw 3-4

Bovenbouw 5-6 en 7-8

Een unit bestaat uit maximaal 5 heterogeen 
samengestelde basisgroepen.

Iedere basisgroep heeft zijn eigen 
groepsleerkracht en basisruimte.

Een unitteam is gezamenlijk verantwoordelijk 
voor de unit.



Goed 
onderwijs 
voor ieder 
kind!

• Waar kinderen zich plezierig kunnen 
ontwikkelen

• Waar sprake is van eigenaarschap en 
samenwerking

• Waar tijd is om met verschillen om te gaan

• Waar sprake is van geloof in eigen kunnen

• Waar kinderen ruime 
ontwikkelingsmogelijkheden hebben

• Waar creativiteit, spelen, bewegen en 
onderzoeken de ruimte krijgen

"TROTS op wie je bent en 
wat je kunt bereiken"



De school als 
ontmoetingsplaats

Bij ons is

• ieder kind welkom, ongeacht nationaliteit, 
milieu, cultuur, handicap

• ruimte is voor elkaar, voor ontmoeten, voor 
verhalen en voor (wereldwijd) geloven

• wordt het samenleven geoefend

• bieden we kinderen ondersteuning in hun 
ontwikkeling naar sociaal en 
verantwoordelijke burgers in een brede 
samenleving



Aandacht voor:

• het individu

• de medemens

• wereld, natuur en milieu

• levensbeschouwing

• (digitale) weerbaarheid

Wat willen we 
onze kinderen 
meegeven in de 
rugzak van het 
leven?

"We zien elkaar en worden door elkaar gezien"



De 
onderbouw

Spelen en bewegen als basis

Ruimte voor ontwikkeling

Rijke leeromgeving

Basisvaardigheden ontwikkelen

• Keuzes maken

• Taakgerichtheid

• Zelfsturing

Themagericht werken







Activiteiten 
in de 

onderbouw

Het presentiebord

Spelen en werken

Bewegen binnen en buiten

De grote en kleine kring

Het volgen van de ontwikkeling



Kenmerken 
midden- en 
bovenbouw

Unit, basisgroep, leerpleinen

Diversiteit aan werkplekken

Kleine en grote instructiegroepen op niveau

Themagericht werken, vakoverstijgend

Rijke leeromgeving

werkplaats-theater-buitenruimte-sportvelden-moestuin-
balkons



Overige 
kenmerken 

van De 
Vaart

Gezonde school: 
Voeding

Bewegend leren

5 gelijke 
dagenmodel:
Continuïteit

Ritme

Veelzijdige 
buitenruimte:

Sportvelden
Natuur (plein)

Balkons

Sociaal 
veiligheidsbeleid:

Kanjertraining
Groepsvorming

Specialisten

"geen statisch, maar dynamisch onderwijs"



Contact 
ouders

Leerkrachtcontact

Portfolio

Schoudercom

Nieuwsbrief

Website

Medezeggenschapsraad

Ouderraad/werkgroepen/groepsouders/ouderhulp



Tot slot

• Aanmelden

• Contact
mail: directie.devaart@wijdevenen.nl
telefoon: 0172-602495 of 0172-602939

• Website
www.devaart-teraar.nl

mailto:directie.devaart@wijdevenen.nl
http://www.devaart-teraar.nl

