
Samen bouwen aan de toekomst 



Leren met plezier
Op onze gezellige school leert uw kind met plezier. IKC Waterrijk heeft oog 
voor de talenten van elk kind. We geven modern onderwijs en dagen onze 
leerlingen uit om zich verder te ontwikkelen. Daarbij zorgen we voor een 
fijne sfeer. We helpen kinderen vanaf de eerste schooldag om goed met  
elkaar om te gaan en samen te werken. Zo maakt uw kind makkelijk  
nieuwe vriendjes en krijgt het nog meer plezier in het leren. Voor de  
sociaal-emotionele ontwikkeling hebben we veel aandacht. We werken 
met het programma KiVa om de positieve groepsvorming te versterken. 

Over ons IKC
Onze school is een integraal kindcentrum (IKC). We bieden uitstekend onder- 
wijs en gezellige kinderopvang van peuter tot puber. De kinderopvang wordt 
verzorgd door Stichting Kinderopvang Langedijk (SKL). Peuters kunnen 
terecht bij de peuteropvang. Kinderen vanaf vier jaar bieden we binnen 
ons eigen schoolgebouw voorschoolse en naschoolse opvang (BSO). 



Toekomstgericht onderwijs
Samen bouwen aan de toekomst, dat is onze visie. Ons moderne, uit- 
dagende onderwijs bereidt kinderen goed voor op hun toekomst. We  
helpen leerlingen om te groeien, hun talenten te ontdekken en zich verder 
te ontwikkelen. ICT zetten we in om ons onderwijs nog beter te maken.

Duidelijk
Duidelijkheid is belangrijk voor kinderen. Voordat de les van start gaat, 
zorgen we dat het lesdoel helder is. De leerlingen weten wat ze gaan leren. 
Dat helpt hen om zich goed te concentreren. Aan het einde van de les 
kijken we terug. We evalueren samen het doel van de les. Zo halen we het 
meeste uit onze lessen en het beste uit onze leerlingen. Deze manier van 
werken noemen we effectieve instructie. 

Onderwijs is maatwerk
Ieder kind is anders en leert en ontwikkelt zich op zijn eigen manier.  
Wanneer een kind extra ondersteuning nodig heeft, bespreken we dit  
met u, uw kind en de leerkracht. Samen dragen we bij aan de ontwikkeling 
van uw kind. Onderwijs is maatwerk op IKC Waterrijk! 

Samenwerken
Aan zelfstandig werken geven we veel aandacht, maar ook leren samen-
werken is belangrijk voor kinderen. Onze leerlingen leren met en van 
elkaar. Zo werken ze regelmatig samen aan opdrachten. 

Groep 1 en 2
In onze kleutergroepen leert uw kind spelenderwijs. We werken met  
combinatiegroepen 1-2. De jongste, middelste en oudste kleuters leren 
veel van elkaar. Het samenwerken met kinderen die net iets ouder of  
jonger zijn, stimuleert de sociale ontwikkeling. Kinderen leren zo om  
rekening te houden met elkaars mogelijkheden. 



Ouders en school 
Samen zorgen ouders en school voor een veilige omgeving waarin kinderen 
zich goed kunnen ontwikkelen. IKC Waterrijk zet zich in voor goed en regel- 
matig contact met alle ouders. We zijn blij dat ouders zich inzetten voor 
activiteiten op school, zoals onze sportdagen. We houden ook graag contact 
over de ontwikkeling van uw kind. Dat doen we op verschillende manieren, 
onder meer via de ouderapp Parro en ons ouderportaal. Na schooltijd kunt 
u altijd even binnenlopen om de leerkracht van uw kind te spreken. Twee 
keer per jaar organiseren we een meedenkdiner voor ouders.

Middenin het dorp
Als school staan we middenin het dorp. Dat blijft zo, ook als we over  
een tijdje onze mooie nieuwe locatie betrekken. Bij de ontwikkeling van  
de nieuwbouw werken we samen met de kinderopvang en met Horizon 
Zorgcentrum. In het nieuwe gebouw komt ruimte voor ons integraal  
kindcentrum en voor (zorg)woningen voor ouderen. 



Continurooster
IKC Waterrijk werkt met een continurooster. Elke schooldag is even lang. 
Dat geeft rust en duidelijkheid voor de kinderen. De lessen starten om 
08.30 uur en zijn om 14.00 uur afgelopen. Tussen de middag eten de 
kinderen samen met hun eigen leerkracht. Leerlingen brengen hun eigen 
lunch mee naar school.  

Dit vinden we belangrijk in ons onderwijs: 

1. plezier: plezier in het leren is een voorwaarde voor succes. 

2. lef: we stimuleren kinderen om nieuwe dingen te proberen  
 en fouten te durven maken, daar leren ze van.  

3. zien: we kennen elkaar en luisteren naar elkaar.  
 Bij IKC Waterrijk kan elk kind zichzelf zijn. 

4. groei: ons ambitieuze, uitdagende onderwijs helpt kinderen  
 groeien. 

5. samen: we leren van en met elkaar.



Wennen in groep 1 
Is uw kind aangemeld op school, dan nodigen we u en uw kind uit voor 
een kennismakingsgesprek. U ontmoet alvast de leerkracht van uw kind. 
Het gesprek houden we een paar weken voor uw kind vier jaar wordt. Uw 
kind mag van te voren twee dagdelen komen wennen in de eigen groep. 

Kennismaken? Neem gerust contact op
Wilt u met uw kind langskomen bij IKC Waterrijk, of hebt u vragen?  
Neem dan contact op met Monique Froeling, directeur van de school.  
Dat kan via 0226-315206. Of stuur ons een mailtje via onze website:  
www.ikcwaterrijk.nl. 

IKC Waterrijk
Schoolstraat 29-31 
1723 AA Noord-Scharwoude
0226-315206
www.ikcwaterrijk.nl


