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Schoolgids
De schoolgids bestaat uit twee dele: de informatiegids en de jaarkalender. Handig om thuis op te hangen.
Op onze website vindt u de uitgebreide informatiegids.
www.dewerkschuit.nl
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IKC de Werkschuit; even voorstellen
De Werkschuit is meer dan alleen maar een school. We zijn een integraal kindcentrum (IKC). Dit betekent dat wij
naast het organiseren van onderwijs ook een kinderopvang zijn. De school is een openbare basisschool voor
leerlingen van 4 t/m 12 jaar. De kinderopvang is er voor 0 tot 12 jarigen. Samen hebben wij onze krachten
gebundeld en vormen we een kindcentrum in de wijk de Aa-Landen in Zwolle.
De kinderopvang is een onderdeel van Doomijn. Het bestaat uit een kinderdagverblijf (KDV) voor kinderen van
0-4 jaar, een peuteropvang (POV) voor peuters van 2 tot 4 jaar en een buiten- en voorschoolse opvang (VSO /
BSO) voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Openbare basisschool “De Werkschuit”
De school is een openbare basisschool en onderdeel van stichting Openbaar
Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ). Het gebouw staat in een parkachtige
omgeving. Het leerlingenaantal is afgelopen jaren gegroeid. Op dit moment
hebben wij 380 leerlingen. Op de Werkschuit willen wij dat de kinderen zich
ontwikkelen naar zelfstandige, verantwoordelijke jongeren die zich kunnen
redden in de maatschappij. Wij zien het kindcentrum als een oefenplek in de
voorbereiding naar later. Hierin is het nodig dat kinderen goed samen kunnen
werken, naar zichzelf durven te kijken, zich verantwoordelijk voor zichzelf en
elkaar voelen. De zorg voor onze omgeving, natuur en milieu vinden wij erg belangrijk.
WE WILLEN KINDEREN MEER LEREN DAN ALLEEN MAAR REKENEN EN TAAL. WIJ LATEN KINDEREN GROEIEN
VANUIT EEN GROEN HART

Naast de samenwerking tussen de school en Doomijn, bieden wij na schooltijd ruimte voor tekenlessen. Op
bepaalde dagen zijn er een fysiotherapeute, logopediste en een Jeugd- en gezinswerker die vanuit het Sociaal
Wijkteam aan onze school zijn verbonden aanwezig.
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Ons kindcentrum biedt een omgeving waarin kinderen zich veilig voelen. Binnen het kindcentrum spelen en leren
we samen. Kinderen leren omgaan met verschillen en ontwikkelen een ruime blik naar de wereld om ons heen.
Wij hechten waarde aan het stimuleren van samenwerken en samen zorgdragen voor elkaar, voor de dieren en
de groene omgeving van de school. Hierin willen we elkaar actief stimuleren. Een gezonde leefstijl vinden wij
belangrijk voor de verdere ontwikkeling van kinderen. Daarom bevorderen we dat kinderen gezond eten en
voldoende bewegen. Er wordt dagelijks buiten gespeeld op ons plein dat uitdaagt tot spelen en ontdekken.
Ons kindcentrum is de eerste Biologie School van Overijssel en dat sinds maart 2016. Daarnaast zijn wij sinds
schooljaar 2018-2019 ook officieel een gecertificeerde gezonde School! Het vignet Gezonde School is een
kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen.

Een groene, Biologie+ school
De Werkschuit heeft een prachtige, groene schoolomgeving. Deze draagt bij aan het welbevinden van alle
leerlingen, omdat de natuurlijke omgeving ontspannend werkt, ruimte biedt en uitnodigt tot spel. Ook ons
onderwijs is groen! We proberen zoveel we kunnen buiten les te geven en de natuur te betrekken bij het
lesprogramma. Onze groene, natuurlijke schoolomgeving biedt ons de kans om samen met de kinderen de
natuur te beleven, erin te spelen en om er zorg voor te dragen.
KINDEREN KUNNEN GEBRUIK MAKEN VAN DE VELE MOGELIJKHEDEN IN DE OMGEVING VAN DE SCHOOL.
HET MAAKT LEREN VOOR DE KINDEREN MOOIER, BIJZONDER EN UITDAGENDER.

DE WERELD IS ONS KLASLOKAAL!
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen de natuur
ervaren. Het brengt hen in beweging en in balans. Dit is
belangrijk voor het welbevinden en de ontwikkeling van
het kind. Onze school ademt natuur! In de tuin zijn veel
elementen uit de Nederlandse natuur te vinden, zoals
een rivierenlandschap, een vlindertuin, een bloemrijk
grasland, de bomentuin, een speelbos, bouwland,
moeras en dieren zoals konijnen en kippen.
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Op de Werkschuit maar ook in de omgeving kun je van alles doen, beleven, zien, ruiken, horen en voelen.
Vanuit de intensieve samenwerking tussen opvang en school wordt
vorm gegeven aan een integrale ontwikkeling van kinderen van 0-13
jaar. Wij zien hierin een grote meerwaarde om langs één
pedagogische doorgaande lijn de groei en ontwikkeling van onze
kinderen te stimuleren. De voorschoolse opvang, de school en de
naschoolse activiteiten in ons kindcentrum zorgen voor een
goede dagindeling van uw kind. U als ouder vindt alles in één gebouw
bij elkaar. Ons kindcentrum bruist van de activiteiten!

De onderwijsvisie en filosofie
IKC de Werkschuit is een school die sinds 1974 staat voor de natuur. We ontwikkelen ons vanuit een groen hart.
Wij maken gebruik van de ruimte om ons heen en laten ons niet beperken door de muren van ons klaslokaal. De
wereld is ons klaslokaal en door groepsdoorbrekend te werken, inzet van onze creativiteit, professionaliteit en
flexibiliteit streven wij er iedere dag weer naar om het onderwijs zo interessant mogelijk te maken voor ieder
kind. Door te werken vanuit intrinsieke motivatie geloven wij dat we gelukkige kinderen op school hebben die
zich ontwikkelen tot breed geïnteresseerde autonome burgers.
In het vroege voorjaar van 2019 hebben we als team onze visie op onderwijs onderzocht en een breed gedragen
plan ontwikkeld om deze visie zo goed mogelijk in de school en haar beleid terug te vinden. Ons team voelt zich
verantwoordelijk voor de school en daarom nemen zij ook hun verantwoordelijkheid als het om realisatie van
deze visie gaat. Door middel van inzet van verschillende expertiseteams kan iedere collega zijn of haar talent
benutten, zodat wij als school altijd in ontwikkeling zullen blijven. Ondanks de enorme uitdagingen waarvoor we
hebben gestaan om dit in de coronatijd vorm te geven blijft deze visie overeind. Samen staan we sterk!
Didactiek
We willen met ons onderwijs bereiken dat de leerlingen zo betrokken raken bij hun werk, dat ze zelf de inspirator
en motor worden van hun eigen ontwikkeling. De mate waarin dit bereikt wordt is kind afhankelijk. We streven
een zo groot mogelijke ontwikkeling na van kennis en vaardigheden. Dit doen we door:
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• WERKEN VANUIT LESDOELEN Aan het begin van de les wordt de kinderen verteld wat zij gaan leren in deze
les. Aan het eind van de les wordt met de kinderen geëvalueerd of het lesdoel is gehaald.
• GEDIFFERENTIEERD WERKEN Kinderen werken op hun eigen niveau. Dit betekent dat de leerkracht de
instructie en verwerkingsstof grofweg op 3 niveaus aanbiedt.
• WERKEN AAN DE SOCIAAL EMOTIONELE ONTWIKKELING De sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen is een
belangrijk thema op de Werkschuit. We vinden het belangrijk dat leerlingen met respect en op een positieve
manier met elkaar omgaan. Bij de start van het schooljaar wordt in de groepen afgesproken hoe de kinderen
met elkaar omgaan. De leerkracht besteedt veel aandacht aan deze afspraken. Door de hele school werken
we daarnaast met de afspraak van de maand. Deze wordt in de nieuwsbrief ook met de ouders
gecommuniceerd.
Met heel veel verschillende werkvormen wordt er gewerkt aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de
leerlingen. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld kringgesprekken, individuele gesprekken, poppentheaterspel, massage en gerichte samenwerk opdrachten. Daarnaast wordt er op onze school veel tijd
geïnvesteerd in het Rots en Water programma. Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de
communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en het voorkomen en/of verminderen van sociale
problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Creativiteit
Wij zien cultuureducatie als middel om onze kinderen in de breedte te laten ontwikkelen en ontplooien, zodat
ze later actieve, positieve en betrokken burgers worden met een open blik op lokaal, landelijk en wereldniveau.
We willen dit bereiken door onze leerlingen plezier te laten beleven aan- en kennis laten maken met- zoveel
mogelijk disciplines van cultuuronderwijs
Op de Werkschuit maken we bewust ruimte voor creatieve activiteiten. De activiteiten gaan verder dan tekenen,
handvaardigheid, muziek en drama. Bij creativiteit gaat het ook om het zoeken van oplossingen, het komen met
ideeën, de aankleding van de ruimten in de school, organiseren van activiteiten et cetera. Wij vinden de
ontwikkeling van de creativiteit belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling.
Ook dit schooljaar gaan we met LIMAI samenwerken. Daarnaast is Hedon een externe aanbieder waar we al een
aantal jaren komen met de groepen 5 t/m 8. Tevens maken wij gebruik van de gelden voor cultuuronderwijs
waardoor wij onze leerlingen een goed doordacht programma kunnen aanbieden op het gebied van cultuur
(dans, theater, creatieve vakken, cultuurerfgoed e.d.)
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Doomijn Kinderopvang Stap in de kinderwereld!
Stap in de kinderwereld bij Doomijn Kinderopvang en verwonder je. Bij Doomijn is het fijn en
vertrouwd en zijn ze groots in het kleine. Ze zijn gek op de natuur en er is alle ruimte om te
ontdekken, fouten te maken en vies te worden. Want daar leer je van. Je mag spelen zonder
te presteren en kleuren zonder lijntjes. Doomijn ziet wat je kan en wat je nodig hebt.
Als kind én als ouder. Doomijn trekt samen op met ouders, want ouders zijn onvervangbaar en kinderopvang
onmisbaar in de ontwikkeling van een kind. Vol verwondering, over en met elkaar. Samen groeien en leren over
wat er nú echt toe doet.
De winst van Doomijn zit in het kind: het rendement gaat rechtstreeks naar het verbeteren van alles wat ze doen.
En dat zie je elke dag terug op de gezichten van de kinderen. Zo draagt Doomijn met de kinderdagverblijven,
peuteropvang en buitenschoolse opvang bij aan een betere startpositie voor kinderen, liefde voor hen en hun
ouders en meer verbinding in de maatschappij. www.doomijn.nl
KORTOM, DE KINDEROPVANG IS BIJ DOOMIJN EEN PLEK VOOR KINDEREN, WAAR HET NET ALS THUIS VERTROUWD EN GEZELLIG IS,
WAAR SPEELKAMERAADJES ZIJN EN WAAR EEN LUISTEREND OOR IS. DE KINDEROPVANG IS ALS HET WARE EEN AANVULLING OP THUIS;
ANDERS, MAAR NET ZO VEILIG, LEUK EN PRETTIG!

Naschoolse activiteiten
Ons kindcentrum geeft ruimte aan talent en het ontwikkelen van een positief zelfbeeld van kinderen. We hebben
oog voor de brede ontwikkeling van het kind. We bieden een verscheidenheid aan activiteiten om deze talenten
te stimuleren. Ook op het gebied van natuur, muziek, creativiteit en sport. De ontwikkeling van alle kinderen
wordt zo goed mogelijk gevolgd en gedeeld met de ouders. Samen met ouders zorgen we voor een doorgaande
lijn in de ontwikkeling van het kind. Er is een duidelijk dagritme dat zorgt voor veiligheid voor het kind.

Fysiotherapie en logopedie
Er is mogelijkheid om logopedie of fysiotherapie op school te krijgen, na verwijzing van de huisarts. U declareert
de onkosten via de zorgverzekeraar (informeer altijd eerst je eigen zorgverzekeraar). Ook is er één dag in de
week een Jeugd- en gezinswerker vanuit het Sociaal Wijkteam op school. Bij haar kunt u terecht met vragen over
uw kind. Via de intern begeleider kunt u in contact komen met haar.
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Praktische informatie
Klassenverdeling 2021-2022
Groep
1/2 a
1/2 b
1/2 c
1/2 d
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a
6/7 b
7a
8b

Maandag
Ellen
Monique
Wendy*1
Marjan
Katinka
Ilonka
Ronald
Yvonne
Birgit
Vera*2
Lisanne
Dorien
Jolijn
Wouter

Dinsdag
Ellen
Monique
Wendy*1
Marjan
Katinka
Ilonka
Ronald
Yvonne
Birgit
Vera*2
Lisanne
Dorien
Jolijn
Wouter

Woensdag
Ellen
Eleonora
Wendy*1
Carin
Katinka
Ilonka
Iet
Yvonne
Birgit
Vera*2
Lisanne
Dorien
Jolijn
Krista

Donderdag
Marjan
Eleonora
Wendy*1
Carin
Ronald
Ilonka
Iet
Yvonne
Marah
Marion
Lisanne
Dennis
Samantha
Krista

Vrijdag

Wendy*1
Carin
Ronald
Ilonka
Iet
Yvonne
Marah
Marion
Lisanne
Dennis
Samantha
Krista

*1 Juf Joyce is met zwangerschapsverlof tot begin februari. Zij zal vervangen worden door Wendy
*2 Juf Vera is met zwangerschapsverlof tot medio december. Zij zal vervangen worden door Marion en Dennis
Schooltijden
Wij hanteren het zogenoemde continurooster met vijf gelijke dagen. Alleen de kinderen van groep 1 gaan op
vrijdag niet naar school.
Normaliter begint de schooldag om 8.30 en gaat de school om 14.05 uit. In de coronacrisis zijn wij alleen
genoodzaakt de schooltijden aan te passen. De schooltijden en afspraken voor het halen en brengen zullen we
in een later stadium met u communiceren via de nieuwsbrief en mailing. De basis waarvan wij nu uitgaan is:
Groep 1
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.30 – 14.05 uur
08.30 – 14.05 uur
08.30 – 14.05 uur
08.30 – 14.05 uur
Vrij
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Groep 2 t/m 8
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.30 – 14.05 uur
08.30 – 14.05 uur
08.30 – 14.05 uur
08.30 – 14.05 uur
08.30 – 14.05 uur
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Gymrooster 2021-2022
dinsdag
tijd
groep
08.30-09.15
7a
09.15-10.00
10.30-11.15
11.15-12.00
12.30-13.15
13.15-14.00

6a
4a
4b
3a
3b

woensdag
tijd
08.30-09.15

8a

donderdag
tijd
08.30-09.15

groep

groep
3a

09.15-10.00
10.30-11.15
11.15-12.00
12.30-13.15
13.15-14.00

6/7b
5a
5b
4a
4b

09.15-10.00
10.00-11.45
11.30-12.15
12.30-13.15
13.15-14.00

3b
5a
5b
6a
6/7b

Vakantierooster en margedagen
Het vakantierooster en de margedagen zijn opgenomen in de jaarkalender in deze gids. Op margedagen zijn de
kinderen vrij. De leerkrachten kunnen dan vergaderen, scholing volgen of andere werkzaamheden verrichten.
Ouderbijdrage 2021-2022
Per 1 augustus 2021 gaat een nieuwe wet in voor de vrijwillige ouderbijdrage. De kern van de wet is dat alle
leerlingen moeten kunnen meedoen met activiteiten die de school organiseert, ook leerlingen met ouders die
de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.
Wij willen u via deze weg laten weten dat de ouderbijdrage een vrijwillig karakter heeft. Het niet betalen van de
ouderbijdrage leidt niet tot uitsluiting van leerlingen van deelname aan activiteiten.
Oudervereniging De Werkschuit zet zich ieder jaar met veel energie in om diverse activiteiten te organiseren,
waaronder een kerstdiner, diverse sportactiviteiten, de avondvierdaagse, afsluiting projectweken (met
daarnaast nog de spontane activiteiten) en natuurlijk een cadeautje met Sinterklaas. Om dit mogelijk te maken
vragen wij jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. Daarnaast verwerken wij ook de gelden ten behoeve van de
schoolreisjes/ schoolkamp en overblijfgeld.
Hieronder vindt u de totaalbedragen voor alle activiteiten over het schooljaar 2021 – 2022 die zijn vastgesteld:
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In verband met de afzegging van de schoolreizen in schooljaar 2019-2020, zijn de betaalde bedragen van dat
schooljaar gereserveerd voor schooljaar 2021-2022. Indien u dit nog niet betaald heeft, ontvangt u hierover een
schrijven.
De ouderbijdrage is onderverdeeld in 3 verschillende bedragen:
Groep 1 t/m 7
Groep 8
School activiteitenbijdrage
20,00
School activiteitenbijdrage
Lunchvergoeding
10,00
Lunchvergoeding
Schoolreis
26,00
Schoolkamp (dit bedrag is reeds door de
ouders betaald)
Te betalen:
56,00
Te betalen:
Indien schoolreis al betaald is in 30,00
Indien schoolreis al betaald is in
2020-2021
2020-2021

20,00
10,00
90,00
120,00
94,00

Oudervereniging de Werkschuit Rekeningnummer: NL87RABO 0153 220 368
Voor ouders/verzorgers met een uitkering of een laag inkomen is het mogelijk om de kosten voor schoolreisje of
schoolkamp vergoed te krijgen bij stichting ‘Meedoen’. U kunt het aanvraagformulier afhalen op school bij de
administratie, Janet Visser. De schoolreis/kamp bijdrage is een vrijwillige bijdrage.
Openingstijden kinderopvang Doomijn
*Tijdens vakanties en schoolvrije dagen is er naschoolse opvang van 07.30-18.15!
Kinderdagverblijf
Naschoolse
Voorschoolse
opvang *
opvang
Maandag
7.30-18.15
14.00-18.15
7.30-8.30
Dinsdag
7.30-18.15
14.00-18.15
7.30-8.30
Woensdag 7.30-18.15
14.00-18.15
7.30-8.30
Donderdag
Vrijdag

7.30-18.15
7.30-18.15

14.00-18.15
7.30-18.15
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7.30-8.30
7.30-8.30

peuteropvang
08.30-12.30
08.30-12.30
08.30-12.30 en 13.1517.15
08.30-12.30
08.30-12.30
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Tot slot
IKC de Werkschuit is een kindcentrum gelegen in een prachtige groene omgeving voor kinderen van 0 tot en met
12 jaar. Er is een professioneel en enthousiast team voor de kinderopvang en school waarbij er veel aandacht is
voor ieder kind en waarbij samenwerken, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid belangrijk is. Het ontdekkend
leren, je ogen openen voor alle mooie facetten van de natuur en aandacht voor de omgeving horen bij ons
kindcentrum. Uw kind is hier in goede handen en wordt zo goed mogelijk voorbereid op de toekomst.
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Colofon
Directeur
Waarnemend directeur
Intern begeleider/didactisch coach
Manager Doomijn
Peuterspeelzaal
Kinderdagverblijf
Buitenschoolse Opvang
Vakleerkracht gymnastiek
Administratief medewerkster
Conciërge
Contactpersoon klachtenregeling
Onderwijs assistente
Bestuur

Inspectie van het Onderwijs
Meldpunt vertrouwensinspecteurs
GGD regio IJsselvecht
afdeling jeugdgezondheidszorg
Schoolmaatschappelijk werk
Samenwerkingsverband de Stroming
Logopediepraktijk
Fysiotherapie praktijk
JIJ kinder- en jongerencoaching
Intraverte
Tekenlessen
Stichting Recht op Muziek
Stadkids
Sportservice Zwolle

tot 1 nov:
Linda Morssinkhof
vanaf 1 nov:
Arjan Wierenga
Marlies Wassens
Loes Kruizinga-Smit / Ina Legtenberg
Sandra Pit
s.pit@doomijn.nl
psz.rijnlaan@doomijn.nl
kdv.rijnlaan@doomijn.nl
bso.rijnlaan@doomijn.nl
Samantha Sollie
Janet Visser
Aalt Sneller
Ilonka Baars
Tamara Reumer
Openbaar Onderwijs Zwolle en regio
Postbus 55
8000 AB Zwolle
Algemeen directeur
Arie de Wit
038-4555940
www.ooz.nl
www.owinsp.nl
info@owinsp.nl
0800-8051 (gratis)
0900-1113111
Hanzelaan 351
038-4281428
8017 JM Zwolle
Esmeralda Hovestad
www.swvdestroming.nl
www.logopediepraktijkzwolle.nl
www.fysiopluszwolle.nl
Hilda van der Tuin
www.jijzwolle.nl
www.intraverte.nl
Jaap Voges
www.jaap-illustreert.nl
info@rechtopmuziek.nl
www.stadskids.nl
info@sportservice.nl
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