
 

 

 

//Inhoud 
• Inleidend 

• Organisatie 

• Nieuwe naam 

 

//Inleidend 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

In de afgelopen maanden is er heel wat 

gebeurd waar we jullie graag van op de hoogte 

stellen.  

 

//Organisatie  

Rond de zomer zijn we als IKC werkgroep 

bijeen geweest om de koers voor het komende 

schooljaar vast te stellen. We willen werken 

met 4 groepen die zijn onderverdeeld in: 

 

1) Goed onderwijs en goede opvang 
Onze ambitie is om dit jaar tot een definitie 

hiervan te komen. Dat betekent dat we 

kwaliteitskaarten gaan maken hoe goede 

opvang en goed onderwijs eruit moeten komen 

te zien in het IKC. Hoe ziet een goede rekenles 

eruit? Wat is een rijke leeromgeving in de 

hoeken? Wat zijn mogelijkheden om de 

kwaliteit van opvang in een nieuw pand te 

verbeteren? 

 

2) Zorg & begeleiding/ sociaal en emotioneel 
We zijn aan het onderzoeken hoe we binnen 

het IKC straks zorg kunnen verlenen binnen de 

opvang en het onderwijs. Daartoe vraagt het 

van de organisatie meer afstemming. Het 

vraagt een visie op welke mogelijke externe 

partners willen we uitnodigen om in ons pand 

te komen. Ook de inrichting van het gebouw 

kan daarbij bepalend zijn.  

 

 
 
 
 
3) Leer- en ontwikkelingslijnen/thematisch werken 
Komend jaar gaan we aan de slag om te kijken 

hoe thematisch werken een bredere plek kan 

krijgen in opvang en onderwijs. Wij geloven dat 

werken vanuit thema’s meer verbinding geeft 
dan vanuit allerlei losse stukjes. 

 

4) 1 loket 
In het IKC zal straks sprake zijn van 1 loket van 

aanmelding. Dat betekent dat er achter dat 

loket een administratieve maar ook zakelijke 

afstemming moet komen. Daar gaan we dit jaar 

de eerste hand aan leggen.   

 

//Nieuwe naam  
We gaan op zoek naar een nieuwe naam voor 

ons IKC. Daarvoor nodigen we iedereen uit om 

een reactie in te sturen vanaf 30-9 tot 21-10.  

Bij de opvanglocatie of school kun je de naam 

in een herkenbare doos stoppen of je kunt je 

inzending mailen naar arietvisch@cnsnunspeet.nl.  

Graag met naam van de inzender erbij.  

Mogelijk een korte toelichting. 

Wie weet win(t) jij/u een lekkere taart! 

 

“Je naam veranderen is  

je bestemming veranderen” 
-Marek Halter- 

 

mailto:arietvisch@cnsnunspeet.nl

