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IKC Koersplan 

Woensdag 28 oktober is het 

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. Het 

koersplan zal binnenkort op de 

website te vinden zijn.

  
 

Jaarplan ‘20-‘21 

Ieder jaar werken we met een 
jaarplan (o.a. afgeleid van ons 

Koersplan) 
waarin we onze 
doelen 
verwoorden 

voor het schooljaar. Aan deze 
doelen wordt b.v. de 
teamgerichte of individuele 
scholing gekoppeld. 
 

Jaarverslag 
In de IKC raad zijn ook het 

jaarverslag 2019-2020 en het 

scholingsplan besproken en 

vastgesteld. U kunt contact 

opnemen indien u 

geïnteresseerd bent in deze 

stukken. 
 

Pluspunt 
In de groepen 3 t/m 6 is de 
nieuwe versie van Pluspunt 
vorig schooljaar ingevoerd. Dit 
schooljaar wordt de methode 
ook in 7-8 ingevoerd. 
 

Kwaliteitskaarten 

 
 
Met de kaarten monitoren en 
evalueren we ons onderwijs. In 
juni 2020 hebben alle 
medewerkers opnieuw de 
kwaliteit gescoord. Hiermee is 
schooljaar 2019-2020 
geëvalueerd. Op basis van de 
opbrengsten is o.a. het 
jaarplan 2020-2021 opgesteld. 
  

Bewegend leren  
De oriëntatie is vorig 

schooljaar afgerond. We 

hebben besloten om het 

bewegend leren een 

gestructureerde plaats te 

geven in ons aanbod. We zijn 

hier dit schooljaar mee gestart.  

 

   
 

Info ouderraad 
Jaarlijks organiseren wij als 
ouderraad ongeveer 6 
bijeenkomsten, om zo IKC & 
OR breed te overleggen. Naast 
de ouders zijn namens de 
school 4 leerkrachten en 
vanuit Zonnekinderen 1 
medewerker aanwezig.  Op 
deze manier kunnen wij 
tezamen met de 15 ouders het 
programma van het IKC 

afstemmen met de wensen en 
activiteiten. Afgelopen 
donderdag 1 oktober hebben 
wij als OR de tweede 
bijeenkomst gehad van dit 
schooljaar. Deze bijeenkomst 
werd bijgewoond door leden 
op afstand (online) en een 
aantal leden waren live 
aanwezig. 
Vorig schooljaar werden we 
allemaal overvallen door de 
komst van het Corona virus en 
de maatregelen die hiervoor 
genomen zijn.  Dit schooljaar 
proberen we vooral te denken 
in (nieuwe) mogelijkheden. 
Want ook de OR is van mening 
dat we, ondanks de 
maatregelen, prima 
activiteiten kunnen 
organiseren. Het vergt 
misschien iets meer nadenken, 
samenwerken, organiseren en 
regelen. De OR heeft jaren 
lang ervaring en tezamen met 
de medewerkers zien wij dit 
jaar ook als enorme uitdaging 
om het voor onze kinderen zo 
aangenaam mogelijk te 
maken. 
 
We hebben ons zelf opgelegd 
en ook de medewerkers 
gevraagd om vooral “out of 
the box” te denken. Er komen 
al hele leuke ideeën binnen die 
passen binnen het activiteiten 
programma, dus als je ideeën 
hebt, schroom niet en mail het 
door aan or@ikc-
binnenstebuiten.nl 
 
Dit jaar was er  geen centrale 
informatie avond. De OR heeft 
aangeboden om online 
informatie te verstrekken en 
financiële verantwoording af 
te leggen, hiervoor hebben wij 
geen aanmeldingen 
ontvangen. 
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Kascontrole 

De kascommissie heeft de 
controle uitgevoerd over de 
financiën van het afgelopen 
schooljaar. Deze cijfers zijn 
goedgekeurd.  Dank aan de 
ouders die dit elk jaar vrijwillig 
doen. 
 

Muziek op 

Binnenstebuiten 
Dit schooljaar zijn we gestart 

met de methode 123Zing in de 

groepen 1 /m 4. De groepen 5 

t/m 8 vervolgen de oriëntatie 

op deze en/of andere 

methodes. 

  

 
 

Opvang / bso 
Ook in de opvang is er sprake 

van diverse ontwikkelingen dit 

schooljaar. Twee voorbeelden 

hiervan zijn: de digitale 

overdracht van de dagopvang 

en de organisatie van het 

kiezen door de kinderen. Ook 

hier wordt door de 

automatisering efficiënter en 

effectiever gewerkt. 

 

IKC ontwikkeling 
Het afgelopen schooljaar heeft 

het IKC zich verder ontwikkeld 

naar één organisatie. Dit 

manifesteert zich op 

verschillende manieren: 

-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 
Ook dit schooljaar is Lizan 
Vermeulen intern 
contactpersoon van 
Binnenstebuiten. 

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 heel gevoelig 
zoals racisme, discriminatie, 
pesten en seksueel geweld. 
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 als ze 
denken dat er sprake is van 
bovengenoemd 
machtsmisbruik. Zij luistert, 
geeft advies en probeert 
samen met de klager tot een 
oplossing te komen. Lizan 
Vermeulen is bereikbaar via 
026-3275015 of via de mail 
l.vermeulen@ikc-
binnenstebuiten.nl.  

 

“Nieuw” 
Deze week is op het kantoor 
van Wonderwijs onze nieuwe 
bestuurder gestart, haar naam 
is Hennie van Schilt. Samen 
met Yvonne Smith bestuurt zij 
Wonderwijs. Wonderwijs is de 
stichting waar Binnenstebuiten 
deel van uitmaakt. Hennie van 
Schilt is de opvolgster van 
Eddy Verrips.  

SOP 
Het schoolondersteunings-
profiel (SOP) van IKC 
Binnenstebuiten vindt u 
binnenkort 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.  
 

Kinderraad 
De periode tot en met de 
herfstvakantie is gebruikt om 
in de groepen 5-6 en 7-8 een 
vertegenwoordiger te kiezen 
voor de kinderraad. Nu alle 
ambassadeurs van de groepen 
bekend zijn, starten we met de 
eerste bijeenkomst. 
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