
 

Special kwaliteit  

Inleiding 

In schooljaar 2020-2021 is 

destijds het IKC koersplan 

2020-2024 formeel 

vastgesteld in de IKC raad. 

In dit plan, dat in een cyclus 

van 4 jaar moet worden 

opgesteld, verwoorden we; 

wie we zijn, waar we 

vandaan komen en wat we 

samen willen. Dit IKC 

koersplan is mede leidend 

voor de aandachtspunten 

die we in ons jaarplan 

uitwerken. Middels de 

Nieuwsbrief kwaliteit 

houden we u hiervan op de 

hoogte.

  

 

Jaarplan ‘22-‘23 

Ieder jaar werken we met 
een IKC jaarplan (o.a. 
afgeleid van ons IKC 
Koersplan) waarin we onze 
doelen verwoorden voor 
het schooljaar. Aan deze 
doelen wordt ook b.v. de 
teamgerichte of individuele 
scholing gekoppeld. In de 
bijlage vindt u een kort 
overzicht van onze 
speerpunten. Voor vragen 
kunt u altijd contact 
opnemen met de directeur. 

 

 

 

Enquête  
In het kader van 
ouderbetrokkenheid is er 
een enquête uitgezet met 
betrekking tot de contacten 
van ouders en het 
onderwijs. U kunt tot 2 
december reageren via de 
link die u in de mail heeft 
ontvangen. De opbrengsten 
worden gedeeld en in een 
teamvergadering in 
december besproken. De 
nieuwe werkwijze zullen we 
in 2022 communiceren. 

 

Kwaliteitskaarten 

 
 

Met de kaarten monitoren 
en evalueren we ons 
onderwijs. In mei 2022 
hebben alle medewerkers 
opnieuw de kwaliteit 
gescoord. Hiermee is 
schooljaar 2021-2022 
geëvalueerd. Op basis van 
die opbrengsten is o.a. het 
jaarplan 2022-2023 
opgesteld. 
 

Aanmelden 
kinderen 

Voor een duidelijk beeld 

van de instroom is het fijn 

als we al op de hoogte zijn 

van alle aanmeldingen van 

broertjes en zusjes. Op de 

website www.ikc-

binnenstebuiten.nl kunt u 

aanmelden. 

Nieuwbouw 
Alle acties zijn uitgezet om 

medio januari te kunnen 

starten met de nieuwbouw 

van twee lokalen bij het 

hoofdgebouw. Op dit 

moment lijken we alleen 

nog afhankelijk van de 

aanwezigheid van alle 

materialen. Wordt 

vervolgd! 

 

Groeperen 
Medio januari ’23 evalueren 
we in het team de wijziging 
van het formeren van de 
groepen. Dit schooljaar zijn 
we van allemaal heterogene 
groepen overgestapt naar 
zoveel mogelijk homogene 
groepen. 

 
Muziek op 

Binnenstebuiten 
Dit schooljaar vervolgen we 

de methode 123Zing in alle 

groepen. In meerdere 

groepen worden deze 

lessen gegeven door een 

muziekdocent. 
 

 
 

IKC ontwikkeling 
Het afgelopen schooljaar 

heeft het IKC zich verder 

ontwikkeld naar één 

organisatie. Dit 

manifesteert zich op 

verschillende manieren: 

http://www.ikc-binnenstebuiten.nl/
http://www.ikc-binnenstebuiten.nl/


 

Special kwaliteit  

-IB-ers in peutergroepen; 

-Verbinding medewerkers; 

-Samenwerking in ‘t 

algemeen; 

-De managementstructuur; 

-Doorgaande lijn ogo 

Ook als u hier meer over wil 

weten kunt u een afspraak 

maken. 

 

Ouderportaal 
Via het ouderportaal kunt u 

wijzigingen doorgeven van 

uw contactgegevens. Heeft 

u geen inlogcode meldt het 

dan bij r.peters@ikc-

binnenstebuiten.nl 
 

 
Intern 

contactpersoon 
Dit schooljaar is Niki Rink 
intern contactpersoon van 
Binnenstebuiten. Zij heeft 
Lizan Vermeulen opgevolgd. 

Wat houdt dit in?  
Voor klachten moet er in 
het Kindcentrum iemand 
zijn die je kunt vertrouwen, 
die naar je luistert en je 
advies geeft. Vaak is dat in 
eerste instantie de 
groepsleerkracht, de 
pedagogisch medewerker, 
de intern begeleider of de 
directie. Sommige klachten 
liggen echter gevoeliger, 

daarom moet er iemand zijn 
die weet hoe je zulke 
gevoelige klachten 
behandelt: de intern 
contactpersoon. Ouders en 
kinderen kunnen hier 
terecht om (vertrouwelijk) 
een gesprek aan te gaan. 
Niki Rink is bereikbaar (ma-
di-woe) via 026-3275015 of 
via de mail n.rink@ikc-
binnenstebuiten.nl 
 

 

 

SOP 
Het schoolondersteunings-
profiel (SOP) van IKC 
Binnenstebuiten vindt u op 
de website. Iedere school 
stelt een SOP op, dit is een 
wettelijke verplichting. In 
dit profiel beschrijft de 
school 
· het niveau van de 
basisondersteuning, 
· welke extra ondersteuning 
de school kan bieden, 
· hoe deze ondersteuning is 
georganiseerd en 
· wat de ambities zijn. 
Het ondersteuningsprofiel is 
onderdeel van Passend 
Onderwijs. Passend 
Onderwijs heeft als doel de 
kwaliteit te verbeteren van 
de scholen om zo te zorgen 
voor goed onderwijs voor 
alle leerlingen.  
 

Jaarverslag 
In de IKC raad wordt in de 

bijeenkomst van december 

het jaarverslag 2021-2022  

vastgesteld. 

 

Parro; nieuwe app 
Na dit schooljaar starten we 
met een nieuwe app om de 
communicatie met ouders 
nog beter te organiseren. 
Met de invoering van de 
app zullen we ook een 
communicatieplan 
opstellen. 
 

Communiceren 

met pubers 
Communiceren met pubers, 
het kan wel. Theatergroep 
Playback leert ouders 
effectiever in gesprek te 
gaan met tieners. Dit wordt 
georganiseerd op 8 
december. U dient zich op 
te geven voor 5 december. 
In de bijlage vindt u alle 
informatie voor deze avond 
voor geïnteresseerde 
ouders. 
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