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Voorwoord van het bestuur
Beste ouders,
Hartelijk welkom op een kindcentrum van Stichting Plateau Integrale Kindcentra in de gemeente
Assen. Plateau heeft elf kindcentra, een AZC-school (De Feniks), een school voor speciaal en
voortgezet speciaal onderwijs (W.A. van Liefland) en een speciale basisschool (De Meander). We
hebben opvang, opvoeding, onderwijs en ondersteuning in onze organisatie, en daarom spreken we
van educatie. Jij vertrouwt je kind aan ons toe, en daar zijn we heel blij mee. We zijn jouw educatieve
partner en helpen je kind in deze wereld te verschijnen.
Je kiest voor een algemeen toegankelijk en bereikbaar kindcentrum waar iedereen welkom is. Onze
kernwaarden zijn lef, ontwikkeling en respect. De basis van onze educatie is ontmoeten en
nieuwsgierig zijn naar elkaar, met respect voor de verschillende levenswijzen.
Onze educatie is een oefenplaats tussen thuis en de samenleving. De vragen die daaruit voortkomen,
proberen we in dialoog met alle betrokkenen te beantwoorden. Wij hebben de blik naar buiten, slaan
bruggen en laten in verbinding meerwaarde ontstaan.
Ruim 50% van alle kinderen in de gemeente Assen bezoekt onze kindcentra. Hier begeleiden
betrokken en goed opgeleide professionals jouw kind. Wij bieden goede en passende educatie en
vinden de inbreng van ouders1 erg belangrijk.
Deze Plateaugids geeft je informatie over Plateau als geheel en over het kindcentrum van jouw kind
in het bijzonder. Wat willen we bereiken? En hoe doen we dat? Eigenlijk staan alle wensen, doelen,
regels en richtlijnen hier op een rijtje. Je vindt de informatie over Plateau en de kindcentra ook op
www.plateau-assen.nl.
Wil je weten wat ons bezig houdt en waar we voor staan, lees dan deze Plateaugids.

1. Waar we voor staan en waar we voor gaan
Plateau biedt in de eigen omgeving opvang en onderwijs met aandacht voor opvoeding,
ondersteuning en ouderbetrokkenheid aan voor alle kinderen en jongeren in Assen en directe
omgeving. Ons denken en doen start bij het ondersteunen bij de opvoeding, waarbij de ouders de
eerstverantwoordelijken blijven. In alle aspecten van de opvoeding en ondersteuning zijn we
betrokken bij de ouders. Wij gaan uit van educatief partnerschap, vanuit de notie dat ouders ons
vertrouwen als hun partner. Vanuit dit vertrouwen kunnen de kinderen en jongeren, zowel op onze
opvang als in ons onderwijs, samen met plezier leren en groeien in een uitdagende en veilige
omgeving.
Plateau Integrale Kindcentra gaat uit van één doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen en
jongeren van 0 tot 20 jaar oud. Plateau wil de beste organisatie voor opvang én onderwijs in Assen
zijn. Ieder kind krijgt op onze kindcentra de opvang, ondersteuning en het onderwijs die het nodig
heeft. De kindcentra van Plateau zijn een veilige en inspirerende plek met een sociale functie. De
ontwikkelopbrengsten van kinderen en jongeren zijn groot, mede door de inzet van de betrokken
professionals en ouders en verzorgers. We werken vanuit de kernwaarden lef, ontwikkeling en
respect.
Met deze Plateaugids informeren wij je o.a. op basis van artikel 13 van de Wet op het Primair
Onderwijs (WPO), artikel 22 van de Wet op Expertisecentra (WEC) en de Wet Kinderopvang over de
werkwijze van de kindcentra. Deze Plateaugids gaat over het algemene deel en geeft informatie over
de Plateau-organisatie. Kindcentraspecifiek ontvang je een gids of informatieboekje via de directie
van jouw kindcentrum.
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Wij spreken in deze gids over ouders en bedoelen daarmee de ouder, ouders of verzorgers van de kinderen.
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2. Ouders en kinderen
2.1
Kinderdag-, peuter- en buitenschoolse opvang
Jouw kind is welkom op één van onze kindcentra. Kennismaken en aanmelden gaat eenvoudig. Vanaf
twee jaar komen peuters met een VVE-indicatie in aanmerking voor subsidie voor voorschoolse
educatie in de peuteropvang. Vanaf 2½ jaar komen alle peuters in aanmerking voor een
gemeentelijke subsidie als ze voldoen aan de volgende spelregels.
De directeur van het kindcentrum informeert ouders over de buitenschoolse opvang (bso). Bso is
een integraal onderdeel van onze kindcentra.
2.2
Onderwijs: leerplicht en toelaten van leerlingen
Alle leerlingen zijn welkom bij Plateau! Kinderen kunnen vanaf vierjarige leeftijd naar school. Vanaf
hun vijfde jaar volgen ze verplicht onderwijs op school. De directeur van het kindcentrum bepaalt
namens het bestuur of leerlingen worden toegelaten of verwijderd.
1. De vrije keuze voor ouders staat voorop.
2. Kinderen worden toegelaten vanaf de leeftijd van vier jaar. Als kinderen drie jaar en tien
maanden oud zijn, mogen ze alvast vijf dagen komen kennismaken2.
3. Als de onderwijsvraag voor jouw kind niet past bij het aanbod (onderwijsarrangement) van het
kindcentrum, dan zoekt de directeur met de ouders naar een passend en acceptabel alternatief
binnen het schoolondersteuningsprofiel (SOP)3 van het kindcentrum.
4. Als het kindcentrum in redelijkheid en billijkheid niet het onderwijsarrangement kan bieden waar
jouw kind behoefte aan heeft, of als de vertrouwensrelatie tussen ouders en school blijvend
verstoord is, kan de directeur in het uiterste geval overgaan tot schorsing of verwijdering.
5. Leerlingen die verhuizen, worden pas uitgeschreven als het inschrijfbewijs van de andere school
is ontvangen. Inschrijven en uitschrijven kan alleen op verzoek van de ouders.
Op onze website staat het beleid Toelaten, schorsen, verwijderen van leerlingen.
2.3
Naar school
Tijdens hun schooltijd krijgen leerlingen minimaal 7520 uur onderwijs. Hoe de onderwijstijd over de
jaren en de week is ingedeeld, verschilt per kindcentrum en heeft instemming van de
medezeggenschapsraad.
2.4
Vakantierooster en afname landelijke eindtoets
Vrijwel alle vakanties voor het onderwijs zijn landelijk en gemeentelijk afgesproken. Tijdens de
vakanties voor het onderwijs wordt vakantieopvang geboden.
Ook de data voor de landelijke eindtoets van groep 8 liggen landelijk vast. De papieren Centrale
Eindtoets wordt voor Nederlandse taal en rekenen afgenomen op dinsdag 18 en woensdag 19 april.
De afnamedatum voor het facultatieve onderdeel wereldoriëntatie is dinsdag 18, woensdag 19 en
donderdag 20 april 2023.
De digitale adaptieve Centrale Eindtoets wordt afgenomen op een door de school te bepalen moment
tussen 18 april 2023 en 12 mei 2023.
Vanaf het schooljaar 2023 – 2024 wordt de eindtoets een doorstroomtoets
2.5
Veiligheid
Veiligheid is voorwaarde voor groei. Daarom zorgen wij ervoor dat alle kinderen zich bij ons veilig
voelen. Dat doen we door met elkaar een goede relatie aan te gaan, duidelijke afspraken te maken
en ons daaraan te houden. Er is een veiligheids- en gezondheidsbeleid voor de kinderopvang en een
veiligheidsplan4 voor het onderwijs. Elkaar zien, verstaan en waarderen is de norm, pesten is niet
toegestaan. Veiligheid is een wederkerig proces, daarom voelen ook onze medewerkers en de ouders
zich veilig binnen onze kindcentra. Je mag zijn wie je bent bij Plateau!
2.6
Verlof
Het volledig en goed benutten van de onderwijstijd is een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit.
Er bestaat leerplicht; verzuim mag alleen als je kind ziek is of als er bijzondere omstandigheden zijn.
Ongeoorloofd schoolverzuim melden we bij de afdeling Leerplicht van de gemeente Assen. Als blijkt
2
3
4

Voor Kind- en Leercentrum W.A. van Liefland gelden andere regels. Zie hiervoor het schoolspecifieke deel van de schoolgids.
Dit SOP vind je op de website van het kindcentrum.
Het veiligheidsplan vind je op de website van het kindcentrum
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dat ouders onrechtmatig gehandeld hebben, kan een boete volgen. Voor de regeling van het verlof
verwijzen wij je naar het beleid Toelaten, schorsen, verwijderen van leerlingen op onze website. Ook
bij de afdeling Leerplicht van de gemeente Assen kun je informatie opvragen.
2.7
Klachtenregeling
De volledige en actuele klachtenregeling voor de kinderopvang en de klachtenregeling voor het
onderwijs vind je op onze website.
2.8
Meldcode Kindermishandeling
Alle kindcentra maken gebruik van de verplichte meldcode kindermishandeling. In het teamoverleg
van de kindcentra wordt in ieder geval eens per jaar expliciet aandacht besteed aan dit onderwerp.
De medewerkers volgen bij verdenking van geestelijke of lichamelijke mishandeling de vijf verplichte
stappen (en het stappenplan) van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, te weten:
1. In kaart brengen van signalen.
2. Overleggen met een collega. Eventueel raadplegen van Veilig Thuis: het advies- en meldpunt
huiselijk geweld en kindermishandeling. Of een deskundige op het gebied van letselduiding.
Gesprek met de betrokkene(n).
3. Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig Thuis
raadplegen.
4. Beslissen over hulp organiseren en melden.
2.9
Verlaten van het terrein
Onderwijs: leerlingen mogen, zelfs op (schriftelijk) verzoek van de ouders, tijdens onderwijstijd niet
alleen het terrein verlaten. Als leerlingen tijdens onderwijstijd naar huis moeten, mag dit alleen onder
begeleiding van een volwassene.
Opvang: kinderen mogen, mits ouders hier schriftelijk toestemming voor geven, zelfstandig naar
huis/sport of van school naar de buitenschoolse opvang.
2.10 Verzekeringen
Het bestuur van Plateau heeft een ongevallen- en reisverzekering afgesloten voor alle kinderen en
hun begeleiders die op excursies e.d. gaan. Bij vervoer met auto's (van ouders, leerkrachten of
derden) moet een afdoende inzittendenverzekering zijn afgesloten door betrokkenen zelf.
Ouders zijn aansprakelijk voor gedragingen van hun kinderen, zolang zij jonger zijn dan 14 jaar. Dat
geldt ook gedurende de tijd dat de kinderen het kindcentrum zijn of deelnemen aan activiteiten.
Medewerkers kunnen bij schade niet aansprakelijk worden gesteld.
Wij hebben een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. Er is dan bij
de medewerker sprake van een ernstige tekortkoming van hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er
schade wordt geleden zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid, bijv. als tijdens een
gymnastiekles een bal tegen een bril komt, waardoor de bril sneuvelt. Deze schade valt niet onder
de verzekering en wordt niet vergoed.
Schade die een kind moedwillig aanbrengt aan materialen, andere leerlingen of derden, dient door
de ouders te worden vergoed. Omdat ouders de schade die hun kind aanricht meestal zelf moeten
betalen, is het verstandig goed verzekerd te zijn. Wij raden je aan een aansprakelijkheidsverzekering
met voldoende dekking af te sluiten.
2.11 Ouderbijdragen, sponsoren en fotoregeling
a. Ouderbijdragen. De kosten voor feesten en activiteiten als excursies en projecten kunnen niet
altijd vanuit het gewone budget worden betaald. Daarom vragen we van ouders een vrijwillige
bijdrage. Sinds 1 augustus 2021 mogen geen leerlingen worden uitgesloten van extra activiteiten
als ouders de ouderbijdrage niet betalen. De hoogte van de vrijwillige bijdrage verschilt per
kindcentrum en wordt voor aanvang van het schooljaar door het kindcentrum gepubliceerd.
b. Sponsoring. Via sponsoring kan extra geld worden verkregen. Een sponsor verlangt meestal een
tegenprestatie (en dus is er geen sprake van een ‘schenking’), maar mag daarmee geen invloed
uitoefenen op het kindcentrum. De medezeggenschap moet over elk sponsorvoorstel
meebeslissen. Schenkingen vallen niet onder het begrip sponsoring.
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c.

Fotoregeling. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 5 vraagt
het kindcentrum bij inschrijving en daarna eens per jaar de ouders om toestemming voor
plaatsing van foto’s/films op de website van het kindcentrum of andere vormen van
openbaarmaking. Bij opvang kan een ouder in het ouderportaal de toestemming ieder moment
wijzigen.

2.12 Tegemoetkoming gemeente Assen
Natuurlijk wil je dat je kind overal aan mee kan doen, maar vanzelfsprekend is dat niet. Als dat niet
lukt, dan komt dat vaak door gebrek aan geld. Wil je gebruik maken van het Kindpakket van de
gemeente Assen? Zij kunnen helpen bij spullen voor school, sport, hobby’s, een laptop,
kamerinrichting of een verjaardagsbox. Een aanvraag doen gaat heel makkelijk via
www.assen.nl/kindpakket. Daarna neemt een vrijwilliger contact met je op.
2.13 Medicijnverstrekking/medische handelingen
Onze medewerkers worden (regelmatig) geconfronteerd met:
1. kinderen met klachten als hoofd-, buik- of oorpijn;
2. vragen van ouders om door een arts voorgeschreven medicijnen te geven;
3. vragen van ouders om medische handelingen te verrichten.
Omdat het over de gezondheid van de kinderen gaat, is het belangrijk dat ouders en medewerkers
zorgvuldig handelen. Daarom geven de medewerkers alleen in uitzonderingsgevallen en onder
bepaalde voorwaarden medicijnen aan kinderen6. Deze regel heeft ook met aansprakelijkheid te
maken.
Ad 1: wanneer het kind op het kindcentrum ziek wordt of een ongelukje krijgt, belt de medewerker
eerst met de ouders. Als die niet bereikbaar zijn, dan kiest de directie in overleg met de
bedrijfshulpverlener de beste oplossing, zoals paracetamol geven, naar een arts of de centrale
huisartsendienst gaan of 112 bellen.
Indien er sprake is van spoed/levensbedreigende situatie, dan bellen we niet eerst de ouders, maar
altijd eerst 112!
Ad 2: hierbij kun je denken aan medicijnen die nodig kunnen zijn, zoals pufjes bij astma, AD(H)Dmedicatie, antibiotica, zetpillen bij toevallen. De directie werkt op basis van schriftelijke afspraken 7.
Ad 3: bijv. sondevoeding geven, de bloedsuikerspiegel meten of insuline spuiten. Dit mag alleen
bevoegd en bekwaam personeel doen8.
Ouders blijven verantwoordelijk voor de (medische situatie van) hun kind. Zij hebben een
informatieplicht om vooraf de directie van het kindcentrum te informeren over medische
omstandigheden die voor de medewerkers van belang zijn om te weten. Voor de individuele
medewerker geldt dat hij/zij mag weigeren handelingen uit te voeren waarvoor hij zich niet bekwaam
acht.
In voorkomende situaties zal conform het protocol medicijnverstrekking/verrichten medische
handelingen dat door Plateau is vastgesteld, worden gehandeld. Dit protocol staat hier voor de
kinderopvang, en hier voor het onderwijs.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Sinds 25 mei 2018 is er een nieuwe privacywetgeving. Binnen Stichting Plateau is een
functionaris gegevensbescherming aangesteld. Daarnaast wordt op dit gebied gebruikgemaakt van de diensten van SIVON.
6
Kindcentra gebruiken het protocol medicijnverstrekking/verrichten medische handelingen. Er worden geen medicijnen gegeven of medische
handelingen verricht zonder een schriftelijke en getekende overeenkomst.
7
Met betrekking tot punt 2 dienen ouders schriftelijk vast te leggen om welke medicijnen het gaat, hoe vaak en wanneer ze verstrekt dienen te worden
en dat men akkoord gaat met de verstrekking door (met name genoemde) leerkracht(en). De leerkracht houdt een logboek bij van de
medicijnverstrekking (basisscholen) resp. een register per kind waarin de vaste toedieningsmomenten van medicijnen zijn opgenomen. Afwijkingen
van de standaardafspraken resp. bijzonderheden worden genoteerd (so/vso W.A. van Liefland, sbo De Meander).
8
Met betrekking tot punt 3 is de keuze gemaakt dat in principe geen medewerking wordt verleend aan het verrichten van medische handelingen.
Uitzondering hierop is Kind- en Leercentrum W.A. van Liefland, die één medewerker heeft die valt onder de wet BIG (Beroepen in de Individuele
Gezondheidszorg).
Kind- en Leercentrum W.A. van Liefland verleent in beperkte mate, ondersteund door bekwaamheidsverklaring van een arts en een toestemmende
verklaring van de ouders, medewerking aan het verrichten van strikt omschreven handelingen die vallen onder medisch handelen. Ten aanzien hiervan
dienen ouders schriftelijk vast te leggen welke medische handeling dient te worden verricht, wie de (met name genoemde) leerkracht(en) instrueert
over de wijze waarop gehandeld dient te worden, welke arts de handeling heeft voorgeschreven en wat te doen bij een calamiteit.
5
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2.14 Informatie aan ouders en aan gescheiden ouders
Goede communicatie tussen medewerkers en ouders is belangrijk voor de ontwikkeling van je kind.
Als je vragen of opmerkingen hebt, aarzel dan niet om iemand aan te spreken. Wij willen je graag
goed en regelmatig informeren en stellen het dan ook erg op prijs als je naar school komt, als je
wordt uitgenodigd voor een gesprek of bijeenkomst. Voor de medewerkers is jouw betrokkenheid
een stimulans in hun werk.
Volgens het burgerlijk wetboek hebben we een informatieplicht. We zijn verplicht om beide ouders
te informeren over belangrijke feiten en omstandigheden van jouw kind, zoals rapporten en uitslagen
van testen en onderzoeken.
Bij een ongemakkelijke echtscheiding hebben ouders soms onenigheid over diverse
aangelegenheden. Wij stellen ons omwille van het kind neutraal op. Wij gaan ervan uit dat de meest
verzorgende ouder de andere ouder informeert. Wij willen je vragen om in het belang van je kind
hier goede afspraken over te maken.
Uitzonderingen op de eerdergenoemde informatieplicht zijn:
a. als een rechterlijke beschikking kan worden getoond waarin het recht op informatie is beperkt;
b. als de informatieverstrekking niet in het belang is van het kind.
Met enige regelmaat nemen ouders hun nieuwe partner mee bij oudergesprekken. Bij dezen willen
wij je erop wijzen dat we alleen informatie over een kind verstrekken aan de nieuwe partner van een
ouder, als de andere ouder (met ouderlijk gezag) daarin toestemt.
Uitwisseling van informatie geschiedt mondeling. We vinden het belangrijk om met de ouders
persoonlijk in gesprek te blijven en verstrekken daarom in principe geen informatie via de mail of
telefoon/app
rond
de
ontwikkelingen van de kinderen.
2.15 Roken
Dat roken zeer slecht is voor de
gezondheid, is algemeen bekend.
Roken is bovendien aangeleerd
gedrag. In onze kindcentra en op
het plein en directe omgeving
wordt dan ook niet gerookt.
2.16
Sociale media
Sociale media kunnen een nuttige
en positieve rol hebben, maar ook
tegen ons werken. Plateau heeft
hiervoor een protocol opgesteld,
met
als
uitgangspunt
dat
gebruikers respect voor elkaar
hebben en iedereen in zijn waarde
laat. Verder is afgesproken dat
leerlingen en medewerkers tijdens
de les alleen actief zijn op de
sociale media als de directie daar
toestemming voor geeft. Kortom:
apparaten worden alleen gebruikt
voor
educatieve
doeleinden.
Mobile telefoons zijn tijdens het
werk bijv. niet toegestaan, tenzij
uitdrukkelijk voor een educatief
doel met toestemming van de
directie.
Er wordt geen vertrouwelijke
informatie van anderen gedeeld.
Het is niet toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen van school- gerelateerde situaties op
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sociale media te zetten, tenzij daar toestemming voor is gegeven. Het is medewerkers niet
toegestaan ‘vrienden’ te worden met leerlingen op sociale media. In het protocol staan de richtlijnen
precies omschreven. De infographic die hiernaast staat, is hiervan een samenvatting.
3. Kwaliteit
Kwaliteit is het oogmerk van onze organisatie. Zowel in de kinderopvang als in het onderwijs willen
we betekenis geven aan onderwijs, opvoeding, ontwikkeling en ondersteuning aan kinderen. De vier
o’s vatten we samen onder de noemer educatie.
Onze kindcentra zijn waardengemeenschappen waar we kinderen ondersteunen in hun verschijnen
in deze wereld. Het gaat hierbij om vaardigheden, samenwerken en de eigenheid van de kinderen.
De kwaliteit is een doorgaande lijn vanaf 0 jaar tot aan de volwassenheid. Samen formuleren we een
visie op kwaliteit en de ijkpunten waaraan die kwaliteit is te herkennen. Alle kindcentra hebben eigen
afgeleide visies en ijkpunten op kwaliteit.
Het bestuur van Plateau Integrale Kindcentra ziet toe op de kwaliteit van alle kindcentra. Namens de
gemeente Assen ziet de GGD toe op de kwaliteit van de kinder- en buitenschoolse opvang. De
inspectie van het onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs.
Passend onderwijs
Voor de ondersteuningsbehoefte van kinderen werken kindcentra samen in passend onderwijs. Wij
zijn voor het primair en voortgezet onderwijs aangesloten bij het samenwerkingsverband passend
onderwijs 22-01. Wat jouw kindcentrum kan betekenen voor kinderen, is beschreven in het
schoolondersteuningsprofiel (SOP). Mocht het aanbod op school niet passen bij de vraag van jouw
kind, dan hebben we ook nog diverse vormen van speciaal onderwijs. In deze zoektocht naar het
meest passende onderwijs, staan wij je uiteraard bij9. Alle kindcentra hebben zorgplicht.
Jouw belangrijkste aanspreekpunt is de pedagogisch medewerker in de kinderopvang en de
leerkracht in het onderwijs, die professioneel samenwerken in het kindcentrum. Je geeft ons het
vertrouwen in de educatie van je kind, en dat stellen we zeer op prijs. Vanuit educatief partnerschap
werken we samen, maar jij hebt de beslissende stem; het gaat immers om jouw kind.
Ieder kindcentrum werkt intern met een schoolzorgteam, bestaande uit in ieder geval de intern
begeleider en de directeur van de school. Ook kan een jeugdmaatschappelijk werker, jeugdarts of
-verpleegkundige worden geraadpleegd. Samen met hen vormen ze het zorgadviesteam (ZAT).
Daarnaast werken wij samen met Vroeg Erbij (kinderdagopvan), Vroeg Erbij Blijven (bso) en Yoop
van Yorneo. Als de afgesproken begeleiding onvoldoende resultaat oplevert, kan het schoolzorgteam
hulp vragen bij het expertiseteam.
Expertiseteam Plateau
Als de verschillende maatregelen gericht op de verbetering van de situatie voor het kind niet
voldoende resultaat opleveren, kan het schoolzorgteam hulp vragen bij het expertiseteam van
Plateau. Dit gebeurt in overleg met ouders. De medewerkers zorgen voor het aanleveren van het
dossier van je kind, nadat je schriftelijk toestemming hebt geven om dit dossier te verzenden.
Het expertiseteam bestaat uit orthopedagogen, ambulant begeleiders van cluster 3, gespecialiseerde
leerkrachten, NT2-specialisten en een regievoerder zorgplicht.
Het hart van de werkzaamheden van de orthopedagogen wordt gevormd door de consultatieve
leerlingbespreking. Daarnaast voeren zij observaties en onderzoeken uit, gevolgd door
handelingsgerichte adviezen. De leerkracht blijft verantwoordelijk voor het uitvoeren van de
handelingsadviezen en kan hierbij begeleid worden door de intern begeleider of door een van de
expertiseteamleden.
Voor het onderwijs aan kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking en langdurig zieke
kinderen kan de ambulant begeleider van cluster 3 ingeschakeld worden.
Voor een overstap naar sbo of so is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze wordt afgegeven door de Commissie van Toelaatbaarheid (CvT) van
het samenwerkingsverband. De school vraagt de toelaatbaarheidsverklaring aan en zorgt voor de onderbouwing van de aanvraag. Onderdeel van de
onderbouwing is het deskundigenadvies. Een orthopedagoog en een tweede deskundige kunnen adviseren dat voor jouw kind extra ondersteuning
noodzakelijk is. De CvT beoordeelt de aanvraag en geeft vervolgens al dan niet een (tijdelijke) toelaatbaarheidsverklaring af. Ouders kunnen bezwaar
aantekenen tegen dit besluit. Meer informatie over de werkwijze van de Commissie van Toelaatbaarheid is te vinden op www.passendonderwijs-po22-01.nl. Met een toelaatbaarheidsverklaring kun je je kind aanmelden bij een school voor sbo of so. Het schoolzorgteam ondersteunt je bij dit traject.
9
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Zij kan gebruik maken van de expertise en het netwerk van diverse paramedici. Daarnaast kan zij
leerkrachten coachen op het gebied van het klassenmanagement dat nodig is om deze leerlingen les
te geven binnen de groep. Ook heeft zij een rol in het ondersteunen van ouders bij het aanvragen
van extra zorgmiddelen bij de gemeente of zorgverzekeraar.
De gespecialiseerde leerkrachten in het team kunnen worden ingezet voor ondersteuning van de
leerling en de leerkracht. De werkzaamheden bestaan o.a. uit co-teaching, kindercoaching, en het
implementeren en uitvoeren van effectieve interventies.
Binnen het expertiseteam is ook een NT2-specialist beschikbaar die de kindcentra ondersteunt bij
het inbedden van alle nieuwkomersactiviteiten in het handelingsgericht werken. Zij speelt ook een
ondersteunende rol bij plaatsing van leerlingen uit de TaalklAssen.
Kindcentra kunnen de regievoerder zorgplicht inschakelen als extra ondersteuning bij complexe
vraagstukken op het gebied van leerlingenzorg, zoals (dreigende) thuiszittersproblematiek en het
zoeken naar een passende plek voor een leerling.
Dyslexie en zorgverzekering
Indien er sprake is van een ernstig vermoeden van dyslexie, kan het schoolzorgteam jouw zoon of
dochter naar gespecialiseerde dyslexiezorg verwijzen. Sinds januari 2015 is de gemeente
verantwoordelijk voor de dyslexiezorg. Het komt voor dat dyslexie niet wordt erkend door een
officiële instantie. Ouders nemen soms een commerciële instantie in de hand die wel dyslexie
vaststelt en behandeling aanraadt. Wanneer een dergelijke behandeling onder schooltijd zou moeten
plaatsvinden, verleent de school hieraan géén toestemming. Uitsluitend wanneer het schoolzorgteam
binnen de school behandeling vereist acht, wordt dit tijdens schooltijd toegestaan.
Het team Jeugd (gemeente) en buurtteams (Vaart Welzijn).
Als er sprake is van complexe problematiek, kan het schoolzorgteam via het zorgadviesteam de
situatie inbrengen bij het multidisciplinaire team van het Team Jeugd. Vanzelfsprekend gebeurt dit
na overleg met ouders.
Leerlingendossier
Het onderwijs is verplicht een leerlingendossier bij te houden. In dit dossier wordt informatie over
jouw kind bijgehouden, zoals observaties, toetsgegevens, onderzoeksrapporten, gespreksverslagen
met ouders en wat de school gedaan heeft om jouw kind te helpen. Je hebt als ouder/verzorger
inzage- en kopierecht. Bij het veranderen van kindcentrum dragen we gegevens uit het
leerlingendossier (onderwijskundig rapport) over aan de nieuwe locatie, eventueel voorzien van een
mondelinge toelichting.
Plato: onderwijsaanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen (hb)
Plateau vindt het belangrijk dat meer- en hoogbegaafde leerlingen een uitdagend onderwijsaanbod
krijgen. We komen hieraan tegemoet door het aanpassen van de didactiek, de leerstof (compacten,
verdiepen, verrijken), het leertempo en heel incidenteel door vervroegde doorstroming. Aan een
beperkt aantal kinderen wordt naast het afgestemde aanbod de mogelijkheid geboden om deel te
nemen aan gezamenlijke Plato-klassen. Kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 van verschillende
kindcentra van Plateau volgen samen gedurende meerdere dagdelen per jaar onder schooltijd extra
vakken. Het aanbod van de Plato-klas groep 8 wordt verzorgd in samenwerking met het Dr. Nassau
College. We melden de leerlingen aan op basis van door Plateau vastgestelde toelatingscriteria.
Deelname aan de Plato-klas is niet verplicht. Ouders zijn verantwoordelijk voor het vervoer van hun
kinderen naar de locatie (heen en terug) waar de lessen worden gegeven.
Gouden Handjes en PrO-Actief
Het aanbod Gouden Handjes en PrO-Actief bestaat al meerdere jaren en is bedoeld voor leerlingen
in de groepen 7 en 8 van het (speciaal) basisonderwijs met uitstroomniveau vmbo-basis/kader of
PrO (praktijkonderwijs). Het doel van het aanbod is een meer passend onderwijsaanbod te realiseren
voor deze leerlingen. Een tweede doel is het realiseren van een ‘zachte landing’ van deze groep
leerlingen in het voortgezet onderwijs. Het arrangement Gouden Handjes is in samenwerking met
Dr. Nassau College, afdeling Penta. Het arrangement PrO-Actief is een samenwerking tussen PrOAssen, sbo De Meander en sbo De Boei.

Plateaugids - algemeen deel

2022-2023

9

TaalklAssen (isk)
Als bij een reguliere basisschool een anderstalig kind wordt aangemeld, bestaat de mogelijkheid om
dit kind eerst onderwijs te laten volgen in de TaalklAssen (internationale schakelklas primair
onderwijs Assen). De taalklas is een onderwijsvoorziening waar kinderen tijdelijk een intensief traject
doorlopen, waarbij het hoofddoel is het zich eigen maken van de Nederlandse taal. Om in aanmerking
te komen voor een plaats in de TaalklAssen, moet het kind aan een aantal voorwaarden voldoen.
Meer informatie kun je vinden in het SOP. Vanaf 2021 worden leerplichtige kinderen vanuit Oekraïne
die (tijdelijk) in Assen wonen opgevangen binnen de TaalkAssen.
Naar het voortgezet onderwijs (VO)
We vinden het belangrijk dat elk kind een passende plek krijgt in het voortgezet onderwijs. Ieder
kindcentrum heeft een procedure/protocol voor kinderen die de overstap naar het VO gaan maken.
Uitgangspunt is dat het kindcentrum adviseert, en samen met jou als ouder/verzorger in januari maart bepaalt welke vorm van VO het beste is voor je kind. Je meldt vervolgens zelf je kind aan. De
verplichte centrale eindtoets wordt in april afgenomen door de eigen leerkracht. Met het VO Assen
heeft Plateau een intensieve onderwijskundige samenwerking, met als doel het creëren van een
ononderbroken ontwikkeling.

4. Overige informatie
Vrijwilligers(vergoeding)
Plateau heeft beleid vastgesteld m.b.t. vrijwilligers. Het staat ieder kindcentrum vrij om te kiezen
om wel of geen vrijwilligers in te zetten. Indien een kindcentrum besluit dat wel te doen, dan kan dit
eventueel tegen een beloning. Hierbij moet worden voldaan aan de fiscale regelgeving en aan de
richtlijn vrijwilligersvergoeding van Plateau. Eventuele kosten zijn volledig voor rekening van het
schoolbudget. Een kopie van de richtlijn ligt op de school ter inzage.
Minimabeleid gemeente Assen
Alle kinderen moeten gewoon mee kunnen doen. Daarom besteden we aandacht aan regelingen
voor kinderen uit gezinnen met lage inkomens. En met succes! Kinderen kregen vorig jaar een
bijdrage van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe. Dit stelt kinderen in staat om te sporten of
mee te doen aan culturele activiteiten. Ook het aantal kinderen dat een beroep deed op de
Stichting Leergeld steeg. Toch zijn er nog genoeg gezinnen die de regeling niet kennen of er geen
gebruik van maken. Voor het Jeugdfonds Cultuur & Sport geldt dat deze hulp wordt verstrekt om
jongeren uit gezinnen met een minimuminkomen deel te kunnen laten nemen aan sport en cultuur.
Het brutogezinsinkomen mag hiervoor maximaal 120% van het wettelijk sociaal minimum zijn. Het
is ook mogelijk om regelingen te combineren. De stichting Leergeld gaat eveneens uit van een
inkomen van 120% van de bijstand. Meer informatie hierover kun je vinden op

jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/drenthe/ of www.leergeld.nl/noorddrenthe.
Adressen en telefoonnummers
Plateau Integrale Kindcentra Assen (Raad van Toezicht, directeur-bestuurder en bestuurskantoor)
Postbus 136, 9400 AC Assen, 0592-820500
Bezoekadres: Laak 1, 9406 HX Assen (Navigatieadres: Eem; ons kantoor bevindt zich achter de flat aan de Eem.)
www.plateau-assen.nl
info@plateau-assen.nl
Intern toezicht
De Raad van Toezicht heeft op basis van een personele unie de rol van intern toezichthouder van de
drie stichtingen. Hieronder vind je de namen en aandachtsgebieden van de leden.
Naam
Dhr. H.F. van Oosterhout

Aandachtsgebied
HR, Extern, POB

Periode
01/01 t/m 31/12

Dhr B. Westmaas

HR

01/02 t/m 31/12

Dhr. D. Smorenberg

Financiën

01/02 t/m 31/12

Mw. M.Y. van der Veen
Dhr. P.M.J. de Goede

Kwaliteit Kinderopvang, PR/Marketing
Juridisch, Financiën & Materieel, Kwaliteit Kinderopvang

01/01 t/m 31/12
01/01 t/m 31/12

Mevr. C. Japenga

Kwaliteit en HR

03/09 t/m 31/12

Mevr. E. Moraal

Kwaliteit en HR

03/09 t/m 31/12
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Het bestuur en het bestuurskantoor: Carin Doodeman is directeur-bestuurder van Plateau Integrale
Kindcentra. Het bestuur laat zich bijstaan door de medewerkers van het bestuurskantoor.
De Kindcentra: Plateau heeft 11 kindcentra, so en vso (cluster 3) W.A. van Liefland, sbo De Meander
en de AZC-school & -opvang De Feniks.
Adres

Postcode

Plaats

Tel.nr.

Directeur

Kindcentrum Baggelhuizen

Witterhoofdweg 1b

9405 HX

Assen

0592-820570

Rik Talens

Kindcentrum Driemaster

Amstelstraat 14a

9406 TH

Assen

0592-820530

Heleen Drent

Kindcentrum Emmaschool

Pr. Irenestraat 6

9401 HH

Assen

0592-820640

Carolien Haverkort

Locatie Kinderopvang De Roos

Troelstralaan 1a

9402 BA

Assen

Kindcentrum De Heksenketel

Tarwehullen 1

9403 WD

Assen

0592-820590

René van Hoorn

Kindcentrum Kloosterveen

De Boomgaard 5

9408 JA

Assen

0592-820560

Henriëtte Bakker

Kindcentrum De Marskramer

Kleuvenstee 1

9403 LT

Assen

0592-820580

Harald Wijnholds

SBO De Meander

Weth. Bergerweg 1d

9406 XP

Assen

0592-820540

Henk Westerhof

Kindcentrum Het Sterrenschip

Schoolstraat 31

9408 MB

Assen

0592-820550

Henriët Westerhof

Sport-bso Kloosterveen

Hoogspanningsweg 6 9408 CZ

Assen

Kindcentrum Theo Thijssen

Sluisstraat 139

9406 AX

Assen

Bso Theo Thijssen

Zeemanstraat 1

9406 BZ

Asseb

Sandy Sibbald

Locatie Kinderopvang De Peppel

Laak 1

9406 HX

Assen

Sandy Sibbald

Kindcentrum Valkenhorst

Bremstraat 14

9404 GD

Assen

Locatie Kinderopvang Assen Oost

Tuinstraat 5c

9404 KK

Assen

Kindcentrum De Veldkei

Veenwalweg 5

9407 AM

Assen

0592-820520

Martie van der Nieuwegiessen

Kindcentrum De Vuurvogel

Obrechtlaan 3

9402 TB

Assen

0592-820610

Stana de Wit

Kindcentrum De Feniks

Schepersmaat 4a

9405 TA

Assen

0592-820690

Gauke Zijlstra

Kind- en Leercentrum W.A. van Liefland (so en vso)

Witterhoofdweg 1g

9405 HX

Assen

0592-820650

Randi van Beekum

Carolien Haverkort

Henriët Westerhof
0592-820620

0592-820630

Sandy Sibbald

Esther Boelens
Esther Boelens

Medezeggenschap
Bij Plateau Integrale Kindcentra geven we invulling aan de medezeggenschap van ouders en
medewerkers in de Centrale Plateau Raad (CPR). Binnen de CPR werken de Centrale Oudercommissie
(COC) voor de ouders van de kinderopvang, de Ondernemingsraad (OR) voor het personeel van de
kinderopvang en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) op centraal niveau samen.
De CPR bestaat uit twaalf leden met een evenredige verdeling van ouders en medewerkers van
opvang en onderwijs. De samenstelling van de centrale Plateauraad vind je op de website.
Samenwerkingsverband 22.01
Postbus 109
9410 AC Beilen
0592 – 82 05 00
www.passendonderwijs-po-22-01.nl
info@passendonderwijs-po-22-01.nl
Landelijke Klachtencommissie
Ambtelijk secretariaat:
Postbus 85191
3508 AD UTRECHT
030 – 280 95 90
www.onderwijsgeschillen.nl
Inspectie voor het onderwijs
www.onderwijsinspectie.nl
Loket onderwijsinspectie: 088 – 669 60 60
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Leerplichtambtenaar
p/a Gemeente Assen
Noordersingel 33
Postbus 136
9400 AC Assen
0592 – 36 63 88/36 61 54
Vertrouwensinspecteur
Vertrouwensinspecteurs adviseren en ondersteunen bij klachten rond seksueel misbruik, seksuele
intimidatie, ernstig fysiek of geestelijk geweld, discriminatie en fundamentalisme. Leerlingen,
docenten, ouders en andere betrokkenen bij scholen die met deze klachten te maken hebben, kunnen
een beroep doen op de vertrouwensinspecteur.
0900 - 111 31 11 (tijdens kantooruren)
Jeugdgezondheidszorg/GGD Drenthe, sector JGZ
Mien Ruysweg 1
9408 KA Assen
0592 – 30 63 00
www.ggddrenthe.nl
Publieksvoorlichting
Www.postbus51.nl
0800 – 80 51 (gratis)
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5. Websites Kindcentra
Kindcentrum Baggelhuizen
Kind- en Leercentrum W.A. van Liefland
Kindcentrum Driemaster
Kindcentrum De Meander
Kindcentrum Theo Thijssen
Kindcentrum Emmaschool
Kindcentrum De Vuurvogel
Kindcentrum De Heksenketel
Kindcentrum De Marskramer
Kindcentrum De Heksenketel
Kindcentrum Het Sterrenschip
Kindcentrum Kloosterveen
Kindcentrum Valkenhorst
Kindcentrum De Veldkei
Plateau Kinderopvang
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