Het Garantplan
Dit plan is de uitwerking van onze visie op het IKC (Integraal Kindcentrum), namelijk het Garantplan.
Kinderopvang, school en ouders staan hierin samen garant voor het bieden van een pedagogisch
klimaat, waarin elk kind zich veilig voelt en maximale ontplooiingskansen heeft.
Het garantplan is een uitwerking van ons uitgangspunt om het kind centraal te stellen.
Met alle genoemde partijen die betrokken zijn bij het kind (ouder, kinderopvang en/of school)
bespreken we de wederzijdse verwachtingen en wensen. Het doel is om zo dicht mogelijk aan te sluiten
bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van het kind.
Wij vragen de verschillende partijen de gemaakte afspraken te ondertekenen. Hiermee wordt
aangegeven dat het garantplan gelezen is en dat de partijen het eens zijn met de inhoud. Met het
ondertekenen spreken alle partijen de intentie uit om zich gezamenlijk in te zetten voor de gestelde
verwachtingen en afspraken.
Tijdens het intakegesprek wordt het Garantplan besproken en ingevuld.
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Wij zetten ons in om de mogelijkheden van elk kind optimaal te ontplooien en bieden een
geschikte leer- en leefomgeving.
Wij brengen de kinderen leefregels, sociale vaardigheden en normen en waarden bij.
Wij bouwen een positief groeps- en IKC-klimaat op. We motiveren en stimuleren uw kind.
We volgen de ontwikkelingen en leervorderingen van uw kind. Bij eventuele (leer)problemen
overleggen wij binnen het IKC-team en zoeken na overleg met de ouder aanvullende hulp.
Wij stellen u op de hoogte als er zich problemen voordoen met uw kind.
Wij waarborgen de privacy van vertrouwelijke informatie over uw kind.
Wij zorgen voor informatieoverdracht over uw kind tussen de partners binnen het IKC.
Wij zorgen voor informatie over uitstapjes, heersende ziekten en nieuwe ontwikkelingen.
We zetten ons in om individuele afspraken met uw kind na te komen.
We willen positief met u samenwerken.

Ouder(s) Garant







We respecteren de uitgangspunten en werkwijze van het IKC.
We zijn bereid mee te denken over de ontwikkeling van ons kind.
We lezen de aangeboden informatie over ons kind.
We zijn bereid naar het IKC toe te komen om de ontwikkeling van ons kind te bespreken.
We zorgen ervoor dat ons kind op tijd op het IKC is.
Wij melden ons kind af in het geval van ziekte of andere redenen. In het geval van ziekte
benoemen wij de reden van de ziekte, zodat het IKC eventuele maatregelen kan treffen
(bijvoorbeeld hoofdluis).








Als er zich thuis ontwikkelingen voordoen die mogelijk gevolgen hebben voor het functioneren
van het kind, stellen wij het IKC hiervan op de hoogte.
Wij stemmen in met de informatieoverdracht tussen de IKC-partners.
Eventuele vragen en/of problemen ten aanzien van de organisatie bespreken wij met de
teamleider/locatiemanager/directeur.
Wij zetten ons in om individuele afspraken over ons kind na te komen.
Wij zetten ons in om een praktische bijdrage aan het IKC te leveren, bijvoorbeeld het begeleiden
van uitstapjes.
Wij willen in een positieve sfeer meedenken en meedoen met het IKC.

*overal waar ‘wij’” staat, kan ook ‘ik’ gelezen worden.

Ondertekening Garantplan

Datum: ____-____-________

naam ouder(s):

naam leerkracht IKC:

naam pedagogisch medewerker IKC

handtekening

handtekening

handtekening

