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Attentie!

Hier kun je een event of actie 
even tijdelijk in de aandacht 
brengen.

MELD JE AAN>>



IKC Pius X is een Integraal Kindcentrum waar kinderen  
steeds blijven groeien!

Iedereen die bij ons binnenstapt wordt gezien. Dat geldt voor u als ouder/verzor-
ger, voor kinderen en ook voor leerkrachten, pedagogisch medewerkers en alle 
andere medewerkers op het IKC. Het voelt daardoor bekend en veilig: alsof je al 
jaren rondloopt bij Pius X. Als ouder/verzorger voelt u dat kinderen en leerkrach-
ten/medewerkers elkaar vertrouwen, en ook aan uzelf vraagt dat om vertrouwen 
geven, vragen en ontvangen. Het hele team van Pius X werkt groeigericht met 
uw kind(eren) en ook vinden wij het als team belangrijk om elkaar te versterken. 
Dit zorgt voor een goede basis voor alle kinderen op dit IKC om te kunnen leren 
en opgroeien. Wij leren uw kind(eren) om na te denken over doelen, handelen én 
om feedback te geven. Dit zijn in de huidige maatschappij belangrijke vaardighe-
den. Het is essentieel dat uw kind zich bewust is van haar/zijn eigen leerdoelen 
en ook dat het leert om te leren. Want ook dat is een voorwaarde om jezelf verder 
te ontwikkelen. Als basis voor het leren hanteren wij bij Pius X de zogenaamde 
‘acht Leer-krachten’:
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3.1 Extra ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolonder- 
steuningsprofiel staat welke extra ondersteuning de school biedt, naast de 
basisondersteuning. Ook staat in het document welke doelen en wensen de school heeft 
voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de ondersteuning aan bod. 
Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het schoolondersteuningsprofiel op.

Per aanmelding bekijken de directeur i.s.m. de intern begeleider en eventueel de leerkracht 
en/of ondersteuner van PassendWijs, of IKC De Wieling passend onderwijs kan bieden voor 
het kind. Wanneer kinderen ondanks onze 
inspanning niet profiteren van ons onderwijs en zich niet kunnen ontwikkelen
gaan we samen met ouders en PassendWijs zoeken naar de best mogelijke 
onderwijsplek. We kijken altijd naar drie kernpunten;
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4.1 Extra ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolonder- 
steuningsprofiel staat welke extra ondersteuning de school biedt, naast de 
basisondersteuning. Ook staat in het document welke doelen en wensen de 
school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over 
de ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen sa-
men het schoolondersteuningsprofiel op. 

Per aanmelding bekijken de directeur i.s.m. de intern begeleider en eventueel 
de leerkracht en/of ondersteuner van PassendWijs, of IKC De Wieling passend 
onderwijs kan bieden voor het kind. Wanneer kinderen ondanks onze 
inspanning niet profiteren van ons onderwijs en zich niet kunnen ontwikkelen
gaan we samen met ouders en PassendWijs zoeken naar de best mogelijke 
onderwijsplek. We kijken altijd naar drie kernpunten;

1) Voelt het kind zich nog gelukkig in deze omgeving?
2) Ontwikkelt het kind zich t.o.v. zichzelf?
3) Is het afstemmen op de behoeften van het kind voor de leerkracht te reali-
seren?

Handige informatie voor ouders
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4.1 Hoe ouders worden betrokken

Wij vinden de betrokkenheid van ouders op ons IKC heel belangrijk. Ouderbetrokkenheid is 
van invloed op de ontwikkeling en het schoolsucces van het kind. Ouders worden geregeld ge-
vraagd om te ondersteunen bij verschillende schoolse activiteiten. We onderhouden graag goed 
contact met u over de ontwikkeling van uw kind. Daarom hebben we verschillende vaste ge-
spreksmomenten per jaar. Contact met de pedagogisch medewerkers (opvang) en de leerkrach-
ten (onderwijs). Op de kinderopvang is iedere dag even contact met ouders bij het brengen en 
halen van uw kind. Mocht u de pedagogisch medewerker van de opvang een keer apart willen 

Handige informatie voor ouders
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IKC Pius X
Cuperstraat 7
6681 AR Bemmel

Directie
Roderick Kemper (directeur) r.kemper@delinge.nl

Administratie
Petra Buscop   p.buscop@delinge.nl
T:  0481 461592
E:  piusx@delinge.nl

Kinderopvang/Peuteropvang IKC Pius X
T:  0481 454966
E:  kdvpiusx@delinge.nl

Buitenschoolse opvang
T:  06 23 83 52 41
E:  bsopiusx@delinge.nl

Ziekmelding
Ziekmelding dient telefonisch te worden doorgegeven via bovenstaande telefoonnummers.
Het kan ook via de klasbord ouderapp.
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Foto’s van een mooie dag
Koningsspelen 2022

Dweildag Bemmel 2022
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Kunnen wij je nog 
ergens mee helpen?

Voor vragen 
over het ontwerp:
ontwerp@Informatiegidsonline.nl

Voor support vragen 
over de website:
support@Informatiegidsonline.nl

Voor algemene vragen 
info@Informatiegidsonline.nl


