
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwoord 

 

 

Geachte ouders en/of verzorgers,  

 
Deze schoolgids van Kindcentrum De Kim is een jaarlijks, informatief document voor ouders, 

waarin wij onze werkwijze voor het komende jaar beschrijven en waarin wij rapporteren over 
bereikte resultaten.  
Zoals u in de missie van PIT kinderopvang & onderwijs kunt lezen is de nauwe samenwerking 

met u een belangrijke factor in het onderwijs op De Kim. Het is daarom prettig als u goed op 
de hoogte bent en blijft van onze werkwijze.  

Daarom deze schoolgids.  
 
Onze werkwijze vloeit voort uit het beleidsplan voor onderwijs en financiën van PIT. Op de 

website www.transparantbeleid.nl vindt u de uitgangspunten en de planning van het beleid van 
onze school en PIT kinderopvang & onderwijs.  

 
De school is een stukje van het leven van een kind. Maar ook van de ouders/verzorgers. Wist u 
dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal zo'n 7520 uur toevertrouwt aan de leerkrachten 

van school? Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een school kies je dan ook met 
zorg.  

 
Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat 
maakt het kiezen niet eenvoudig. De Kim heeft voor u deze gids samengesteld om u te helpen 

bij het kiezen van een school voor kwalitatief goed basisonderwijs voor uw kind. In de 
schoolgids beschrijven wij waarvoor wij staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij 

de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren. Leest u hem dan ook a.u.b. kritisch en met 
aandacht.  
  

Voor aanvullende informatie en toelichting bent u natuurlijk van harte welkom op onze school 
of kunt u contact met ons opnemen.  

 
Namens het team,  
 

Anneke Goedegebuur 
Directeur 

http://www.pit-ko.nl/pg-26447-7-59417/pagina/missie_en_visie.html
http://www.transparantbeleid.nl/
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- Bestuur 
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- Dagelijkse leiding PIT en kindcentra 
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- Identiteitsbeleving De Kim 
 

Kwaliteit 

- Kwaliteitsontwikkeling De Kim 
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Een veilige en zorgzame leeromgeving 

- Sociaal-emotionele ontwikkeling 
- Afspraken (on)gewenst gedrag leerlingen 
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Leerlingen 
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 Bijzondere ondersteuning voor leerlingen 
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
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 Jeugdgezondheidszorg 
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 Leerlingvolgsysteem - toetsen 
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http://www.pit-ko.nl/fysieke%20veiligheid
http://www.transparantbeleid.nl/sitescripts/axschoolplan.php?object=dlfilecc&oid=1953&fid=502884761&chksm=1294552781
http://www.kim-zwijndrecht.nl/pg-26468-7-82277/pagina/heden_en_verleden.html
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/geldigheidsdatum_16-05-2014
http://www.pit-ko.nl/aanmelding%20en%20aanname%20leerlingen
http://www.kim-zwijndrecht.nl/pg-26468-7-85000/pagina/wennen_en_eerste_schooldag.html
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http://www.transparantbeleid.nl/sitescripts/axschoolplan.php?object=dlfilecc&oid=1711&fid=1408169352&chksm=1073133740
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https://www.pit-ko.nl/pg-26447-7-96167/pagina/meergetalenteerden.html
https://www.pit-ko.nl/pg-26447-7-96167/pagina/meergetalenteerden.html
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http://www.pit-ko.nl/voortgezet%20onderwijs
http://www.kim-zwijndrecht.nl/pg-26468-7-84802/pagina/voorlichtingsavonden_vo.html
http://www.kim-zwijndrecht.nl/pg-26468-7-84998/pagina/uitstroom_groep_8.html
http://www.kim-zwijndrecht.nl/pg-26468-7-82278/pagina/visie_onderwijsklimaat_de_kim.html
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http://www.kim-zwijndrecht.nl/pg-26468-7-83000/pagina/ict_op_de_kim.html
http://www.kim-zwijndrecht.nl/pg-26468-7-86011/pagina/bibliotheek_op_school.html
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