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Voor u ligt de praktische informatiegids van IKC 
Laar. Alle informatie die direct van toepassing is 
voor u en uw kind gebundeld in een mooi 
magazine. Wilt u meer weten over waar we op IKC 
Laar voor staan en gaan dan verwijzen we u graag 
naar de website van onze school. www.ikclaar.nl 
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Namens team IKC Laar 
Maaike Coolen
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Onderbouw

Groep 1- 2A tot en met de kerstvakantie Stanneke Rademakers 
Kim Daems

Groep 1- 2B tot en met de kerstvakantie Suzanne Verkooijen 
Ellis Rutjens

Na de kerstvakantie

Groep 0-1A Stanneke Rademakers 
Kim Daems

Groep 0-1B Kim Winters 
Rosie Verlaak

Groep 2 Suzanne Verkooijen 
Ellis Rutjens

Middenbouw

Groep 3 Elianne Moonen 
Sanne Teunissen

Groep 4 Denise de Haart 
Elianne Moonen

Bovenbouw

Groep 5 Linda Peeters

Groep 6-7 Thijs Cost 
Albert WIjen

Groep 7-8 Albert WIjen 
Maud Lenders

ORGANISATIE 

En verder

Directeur Maaike Coolen

IB-er Tamara Colbers - Kwaspen

ICT-er Thijs Cost

Projectleider Apple Heidi Metsemakers

Onderwijsassistent Jenny Mooren

Conciërge Mien Korsten

Administratie Nelly Nijssen

Interieurverzorgsters Lilian Cuppens 
Romana Wolter

Kindercoach Karin Pulles

We vinden het belangrijk dat u weet wie u op IKC Laar tegen 
kunt komen. In het volgende overzicht vindt u wie er waar 
verantwoordelijk voor is op ons IKC.



Vóór school is er geen toezicht op de speelplaats.  

Kinderen van groep 3 t/m 8 mogen vanaf 8.20u 

binnenlopen.  

Kinderen van de onderbouw (groep 0,1,2) 

verzamelen vanaf 8.25 uur bij de leerkracht op de 

speelplaats. Ze gaan met de hele klas naar binnen. 

Ouders lopen niet mee, dit in verband met de 

beperkte ruimte in de hal van de nieuwbouw. We 

maken een uitzondering voor de eerste dagen van 

instromers, bespreek dit gerust met de leerkracht. 

Ook gaan we kijkmomenten organiseren. 

De lestijden zien er als volgt uit: 

LESTIJDEN Tijd Schema 
ma-di-do-vrij Tijd Schema 

Woensdag
8:20 Inloop 8:20 Inloop

8:30 Start lessen 8:30 Start lessen

10:15 Pauze 
10:30 Onderbouw 10:15

Pauze 
10:30 onderbouw 

10:30 Start lessen 10:30 Start lessen

12:30 Einde lessen
Middagpauze 
Groep 1 t/m 4 

12:15 eten in de klas 
12:30-13:00 
buitenspelen 

Groep 5 t/m 8 
11:45 eten in de klas 

12:00-12:30 
buitenspelen

12:30 Start lessen 5 t/m 8

13:00 Start lessen 1 t/m 4

14:45 Einde lessen

Op vrijdag eindigt de lestijd voor groep 1 tot en met 4 om 
12:00 uur
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We vinden het belangrijk dat we bijdragen aan 

een gezonde leefstijl op school. Er is daarom 

besloten dat brood, fruit of groente als 

pauzehapje is toegestaan. We drinken dan 

alleen water.  Tussen de middag is een ander 

drankje toegestaan. 

PAUZEHAP CONTINUROOSTER
Op IKC Laar hanteren we een continurooster. Dit houdt in dat 

alle kinderen tussen de middag op school eten. Ze nemen 

zelf hun lunch met drinken mee, op de dagen dat er ‘s 

middags ook les is. We merken dat er op deze manier veel 

meer rust is in de groep als we na de pauze aan het 

middagprogramma beginnen.  Het gezamenlijk eetmoment 

zorgt voor een gezellige overgang, waarbij er gebouwd kan 

worden aan het groepsgevoel in de klas. Tijdens het eten in 

de klas zijn de leerkrachten aanwezig. Tijdens het 

buitenspelen, of bij slecht weer binnenspelen, houden 

overblijfouders toezicht evt. aangevuld met een teamlid.

Gedurende het hele schooljaar zijn er regelmatig 

overlegmomenten met de overblijfouders. We proberen de 

op deze manier de algemeen geldende regels en afspraken 

te continueren. 

De overblijfouders ontvangen een vrijwilligersvergoeding 

voor de hulp die zij bieden. De bijdrage voor het overblijven 

bedraagt €75,- per kind per schooljaar (€7,50 per 

schoolmaand). Van dit geld betalen wij de 

vrijwilligersbijdrage voor de overblijfmoeders. Op dit 

moment komen de inkomsten en uitgaven ongeveer 

overeen. |  5   
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De jaarkalender met daarin de vieringen, studiedagen en 

vakanties staat op het ouderportaal en op de website van 

IKC Laar. Vakanties en studiedagen kunt u daar al vinden. 

We doen ons best deze zo actueel mogelijk te houden. 

Mocht u onverhoopt toch een foutje tegen komen, laat ons 

dit dan weten, dan passen wij dit zo snel mogelijk aan.

JAARKALENDER
Kermisvrij Weert Ma 26-9-2022

Herfstvakantie Ma 24-10-2022 t/m vrij 28-10-2022

Kerstvakantie Ma 26-12-2022 t/m vrij 6-1-2023

Carnavalsvakantie 
(voorjaarsvakantie) Ma 20-2-2023 t/m vrij 24-2-2023

Paasmaandag Ma 10-4-2023

Meivakantie Ma 24-4-2023 t/m vrij 5-5-2023

Hemelvaart Do 18-5-2023 en vrij 19-5-2023

Pinkstermaandag Ma 29-5-2023

Zomervakantie Ma 17-7-2023 t/m vrij 25-8-2023

Studiedag 19-10-2022 Studiedag 8-2-2023

Studiemiddag 7-11-2022  
(Ochtend les tot 12.00 uur, 
daarna vrij)

Studiedag 11-4-2023

Studiedag 6-12-2022 Studiedag 3-7-2023

Vrije middag bovenbouw, 
school uit om 12.00 uur. 
23-12-2022

Vrije middag bovenbouw, 
school uit om 12.00 uur. 
14-7-2023

Studiedag 18-1-2023

VAKANTIES EN 
VRIJE DAGEN

• Let op: de vrijdag voor de carnavalsvakantie hanteren we 

mogelijk een aangepast rooster i.v.m. de carnavalsviering. 

We zullen u hier tijdig over informeren.  

• De jaarlijkse Meerderweertdag voor het team is nog niet 

gepland. Deze wordt later toegevoegd aan bovenstaande 

lijst. Dit is ook een vrije dag voor de kinderen. U wordt 

geïnformeerd via het ouderportaal over de juiste datum.



BEWEGINGSONDERWIJS
VAN GROEP 1 TOT EN MET 8

Wij doen mee aan het programma “Swim2play”. Dit houdt in dat we gedurende vijf weken 
gaan zwemmen met de leerlingen van groep 3 t/m 8. In die vijf weken krijgen de kinderen 
in zwembad de IJzeren Man een uitgebreid aanbod, dat niet gericht is op de leerdoelen 
vanuit diploma’s, maar op betekenisvolle en ervaringsgerichte beweegactiviteiten in 
spelvormen. De badmeester/juf mag alleen nog coachen en begeleiden. Er worden geen 
eisen gesteld aan zwemtechnieken, maar tips gegeven hoe het doel eenvoudiger of 

ZWEMMEN



GYMLESSEN

Groep 0-1-2 

De kinderen van de groepen 0, 1 en 2 gymmen buiten op de 

speelplaats of binnen in de speelzaal op school. Kinderen 

hebben geen gymschoenen nodig. Als er binnen een 

bewegingsactiviteit plaatsvindt, kan dat op blote voeten.  

Groep 3 en 4 

De kinderen van groep 3 en 4 gaan op dinsdagochtend 

sporten in sporthal in Nederweert. De lessen zullen worden 

verzorgd door een vakleerkracht en onze eigen leerkrachten. 

Ze nemen hiervoor sportkleding mee. Beide groepen gaan 

tegelijkertijd met de bus.  

In de sporthal is apart schoeisel verplicht. Dit moeten 

gewone gymschoenen zijn, geen turnschoentjes. Let op: 

zwarte zolen die strepen nalaten zijn niet toegestaan.  

Kinderen die geen gymschoenen hebben meegenomen, 

mogen in verband met veiligheid en hygiëne niet meedoen 

met de gymles. 

Verder is het nodig om aparte gymkleding aan te trekken 

(bijvoorbeeld een korte broek met een shirt). Het is niet 

verplicht om aparte sportkleding aan te schaffen. 

Vanwege de veiligheid is het niet toegestaan om sieraden 

te dragen en mee te nemen. 

Indien een kind niet kan mee gymmen, dient u dit als ouder 

kenbaar te maken aan de leerkracht, middels een berichtje 

op het ouderportaal of een briefje.
Groep 5 t/m 8 

De gymlessen zijn in de sporthal van Nederweert op 

dinsdagmiddag. Het vervoer per bus wordt geregeld door 

de gemeente Weert. De lessen zullen worden verzorgd door 

een vakleerkracht gym en door onze eigen leerkrachten.  

In de sporthal is apart schoeisel verplicht. Dit moeten 

gewone gymschoenen zijn, geen turnschoentjes. Let op: 

zwarte zolen die strepen nalaten zijn niet toegestaan. 

Kinderen die geen gymschoenen hebben meegenomen, 

mogen in verband met veiligheid en hygiëne niet meedoen 

tijdens de gymles. 

Verder is het nodig om aparte gymkleding aan te trekken 

(bijvoorbeeld een korte broek met een shirt). Het is niet 

verplicht om aparte sportkleding aan te schaffen.  

Vanwege de veiligheid is het niet toegestaan om sieraden 

te dragen en mee te nemen. 

Indien een kind niet kan mee gymmen, dient u dit als ouder 

kenbaar te maken aan de leerkracht, middels een berichtje 

op het ouderportaal of een briefje.
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Wij werken met een ouderportaal van Basisonline. Dit is 

een gesloten digitale omgeving waarin ouders contact met 

elkaar kunnen leggen, hun kind kunnen ziekmelden, verlof 

kunnen aanvragen, via een chatfunctie een vraag kunnen 

stellen aan leraren etc. Dit is ook de plaats waar wij onze 

nieuwsberichten plaatsen, de schoolkalender, foto’s etc.  

In de kalender vindt u ook de studiedagen en vakanties 

terug. 

Dit ouderportaal is volledig “AVG-proof”, hetgeen betekent 

dat dit dus een veilige omgeving is om documenten met 

persoonlijke informatie over uw zoon/dochter met uw te 

delen als dit nodig is. 

Bij dit ouderportaal hoort een app die u kunt downloaden 

op uw smartphone of tablet. U ziet dan heel gemakkelijk 

wanneer er een nieuw bericht is geplaatst. 

 

Wij krijgen vaak informatie van sportverenigingen en 

maatschappelijke organisaties met de vraag of we 

informatie in onze nieuwsbrief willen vermelden. Waar 

mogelijk vermelden we die informatie onder aan ons 

nieuwsbericht. 

INFORMATIE OUDERS
In verband met de Europese wetgeving rondom privacy 

heeft ons schoolbestuur een stappenplan opgesteld om zo 

de privacy van medewerkers en kinderen te waarborgen. Zo 

voldoet stichting MeerderWeert aan de wetgeving. 

Voor u als ouders is het van belang om te weten dat wij ook 

gegevens gebruiken en verwerken waarvoor wij geen 

rechtstreekse gronden hebben (denk daarbij aan foto’s). 

Hiervoor dient u via het ouderportaal een zogenaamd 

“toestemmingsformulier” in te vullen. Hierin kunt u precies 

aangeven voor welke gegevensuitwisseling van 

beeldmateriaal u wel/geen toestemming geeft. U kunt te 

allen tijde uw instemming weer herroepen. 

Mochten we andere zaken willen delen over uw kind met 

derden, vragen we eerst toestemming aan de ouders/

verzorgers. 

Op de website van MeerderWeert kunt u alle documenten 

die zijn opgesteld om invulling te geven aan de AVG 

raadplegen.
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Wij willen u er met nadruk op wijzen dat de school zich 

strikt dient te houden aan de regels zoals die gelden voor 

het verstrekken van verlof en/of extra vakanties. Dat 

betekent dat de vastgestelde schoolvrije dagen en 

vakanties maatgevend zijn.  

Kijk voor de regels en uitzonderingen op de website van de 
rijksoverheid. 
  
N.B.: Kinderen die 5 jaar worden, zijn vanaf de eerste 

schooldag van de maand volgend op hun verjaardag 

leerplichtig. Voor kinderen van 5 jaar bestaat de 

mogelijkheid om maximaal 5 uur per week te verzuimen 

(deze uren mogen niet worden opgespaard). Dit gebeurt 

altijd in overleg met de directeur. 

Verlof dient te worden aangevraagd via het ouderportaal.  

Als uw kind ziek is kunt u dit (liefst vóór 8.20 uur) 

melden via het ouderportaal of door naar school te 

bellen. Onze voorkeur gaat uit naar een ziekmelding 

binnen het ouderportaal, zo worden leerkrachten direct 

op de hoogte gebracht en kunnen ze u een 

terugkoppeling geven.

VERLOF AANVRAGEN

ZIEKMELDEN
Als u uw kind wilt aanmelden, kunt u contact opnemen 

met de directeur van school. In een persoonlijk 

gesprek vertelt zij u hoe wij op school werken en wat 

daarbij onze uitgangspunten zijn. Ook krijgt u een 

rondleiding door het gebouw en lopen we de klassen 

binnen, zodat u kunt zien hoe onze leerlingen aan het 

werk zijn. Uw kind mag daarbij aanwezig zijn, zodat u 

kunt zien of hij/zij zich prettig voelt bij ons.  

Zit uw kind al op een andere school en u neemt 

contact op met ons voor een overplaatsing, dan 

nemen wij, na een eerste gesprek, altijd contact op 

met de school waar uw kind op dat moment zit. 

Daarna bekijken we samen met ouders of een 

overstap naar onze school een goede keuze is. 

Het aanmeldingsformulier staat op onze website: 

www.ikclaar.nl. U kunt uiteraard ook een geprint 

exemplaar op school ophalen. 

Het is belangrijk te vermelden dat wij, vanwege de 

grote instroom van leerlingen, in overleg met de MR 

een specifiek aannamebeleid hebben opgesteld. Dit 

beleid zorgt ervoor dat wij maximaal 28 leerlingen per 

jaar aannemen. Op deze manier waarborgen wij de 

kwaliteit van onderwijs. Het document aannamebeleid 

is in te zien via onze website. U kunt ook informatie 

vragen aan de directeur; m.coolen@meerderweert.nl 

AANMELDEN

http://www.ikclaar.nl/
mailto:m.coolen@meerderweert.nl


Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. 

Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders 

in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. 

De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om. 

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00 Daarvan 
bekostigen we: 

• Een (gezonde) traktatie tijdens uitstapjes  

• Pasen  

• Kerst  

• Schoolreis  

• Sinterklaas 

DE OUDERRAAD
We vinden ouderbetrokkenheid erg belangrijk op IKC Laar. 
We mogen ons dan ook gelukkig prijzen met de mate van 
betrokkenheid van ouders bij onze school. 

Op praktisch / uitvoerend niveau kunnen we altijd terug 
vallen op onze ouderraad. De ouderraad heeft ten doel de 
betrokkenheid van de ouders bij de basisschool te 
vergroten en in brede zin ondersteuning te geven tijdens 
schoolse activiteiten. De eindverantwoording ligt bij de 
school. Om het doel te bereiken zorgt de ouderraad voor: 

• Het vertegenwoordigen van de ouders  
• Als aanspreekpunt voor de ouders  
• Het (mede)organiseren van activiteiten  
• Hulpouders inschakelen voor het begeleiden van 

excursies e.d.  
• Het steunen van de school bij vervulling van haar 

taak 

OUDERBIJDRAGE

PARKEREN
In de mei-vakantie 2022 is er hard gewerkt aan de 
verkeersveilige schoolomgeving. Deze is tot stand 
gekomen in samenwerking met de gemeente, 
dorpsraad en aanwonenden. 

• Aan beide zijden van de Aldenheerd is een stopverbod 
ingesteld (met uitzondering voor de gymbus). 

• De paralelweg, tegenover de school langs de huizen 
met huisnummer 3 tot en met 9 is een één-
richtingsweg. Deze mag alleen ingereden worden 
vanuit de Heugterbroekdijk.  

• Op deze weg staan kruizen geverfd waarop niet 
geparkeerd mag worden. De oprit van onze overburen 
blijft zo bereikbaar. 

• Op het eind van de paralelweg mag u NIET een 
scherpe bocht naar rechts maken (bij voorkeur linksaf 
over de Brandstraat, rechtdoor richting kerk mag wel) 
om via de Aldenheerd, voor de school langs, weg te 
rijden. Zo wordt voorkomen dat er veel kruisend 
verkeer voor de school langs rijdt.

• De 6 parkeerplaatsen tegenover de school zullen 
gebruikt worden door personeel. Zo wordt 
voorkomen dat er veel kruisend verkeer voor de 
school langs rijdt op de breng- en haalmomenten. 
Een verzoek aan ouders om tijdens de werkdagen 
hier niet te parkeren 

• De parkeerplaats naast school kan door bezoekers 
gebruikt worden voor lang parkeren. 

• Er is een 2e zebrapad bijgekomen 
• Bij de zebrapaden is een wegversmalling aangelegd, 

zodat kinderen beter zicht hebben en beter zichtbaar 
zijn, als ze hier oversteken.  Het gebied tussen de 
zebrapaden wordt afgeschermd met hekken, zodat 
kinderen niet onverwacht oversteken, maar het 
zebrapad gaan gebruiken. Aan de ouders, opa’s en 
oma’s willen we vragen om dit de kinderen ook aan 
te bevelen. 

• Op de brede stoep voor de school komen nog 
fietsparkeerplekken. 



Voor alle leerlingen, leerkrachten en hulpouders van onze school is een collectieve schoolongevallen verzekering 

afgesloten. Leerlingen, leerkrachten en (hulp)ouders zijn tijdens schoolactiviteiten verzekerd voor ongevallen met 

persoonlijk letsel. Ook buiten het schoolgebouw en tijdens vervoer (bijv. excursies) geldt een verzekering tegen 

wettelijke aansprakelijkheid. Indien er sprake is van schade - door ongeval of andere omstandigheden - neem dan 

altijd contact op met de school. 

Uw eigen ziekte- en autoverzekering gaat daarbij altijd “voor”. In de schoolpolis zijn beperkte bedragen opgenomen. 

Indien u er behoefte aan hebt om u aanvullend (of voor hogere bedragen) te verzekeren, dan is dat mogelijk! 

Daarnaast heeft de school een collectieve algemene aansprakelijkheidsverzekering voor leden van de 

oudervereniging, leden van de MR en alle andere personen die werkzaamheden in of ten dienste van de school 

verrichten. 

De complete tekst betreffende de verzekeringen liggen op school ter inzage. 

VERZEKERING 



Jarig zijn, is natuurlijk één groot feestje. Natuurlijk besteden we daar ook op school aandacht aan. De jarige Job 

of het jarige Jetje wordt op zijn of haar verjaardag in het zonnetje gezet door de leerkracht en de klasgenoten. Is 

een kind in het weekend of tijdens een vakantie jarig, dan wordt er op de eerstvolgende schooldag aandacht aan 

de verjaardag besteed. Er worden geen traktaties uitgedeeld.

VERJAARDAG

We hanteren als IKC de regels van het RIVM en de 

richtlijnen van het protocol basisonderwijs.  

Het meest recente protocol vindt u op https://

www.lesopafstand.nl/lesopafstand/richtlijnen/

protocollen-en-checklists/ Daar vindt u ook de 

beslisboom die we volgen op het moment dat er 

verkoudheidsklachten zijn binnen uw gezin. 

CORONA

https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/richtlijnen/protocollen-en-checklists/
https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/richtlijnen/protocollen-en-checklists/
https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/richtlijnen/protocollen-en-checklists/


KINDEROPVANG 
Op IKC Laar is een intensieve samenwerking met Hoera Kindercentra. 
Zij verzorgen de VSO en BSO voor de kinderen die op IKC Laar zitten. 
Via de website van de Hoera kunt u meer informatie terugvinden over het 
aanvragen van de opvang voor en na school
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We gaan er vanuit dat we u voldoende hebben geïnformeerd over de gang 
van zaken op IKC Laar. Mocht u ondanks alles toch nog vragen of 
opmerkingen hebben, dan willen we u vragen om zich te melden bij onze 

directrice Maaike Coolen (m.coolen@meerderweert.nl). 
We wensen iedereen een leuk, leerzaam en goed schooljaar toe. 

Team IKC Laar

TENSLOTTE
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