
Nieuwsflits 17 november

Huidige situatie rondom Corona
Zoals vandaag te lezen is in de media zoals de NOS is het aantal Coronabesmettingen in het
basisonderwijs oplopend. Dit geldt ook bij IKC Spoorbuurt. Op dit moment zijn er een aantal kinderen
in groep 5 die bij een zelftest positief zijn gebleken. We zijn hierbij intussen in afwachting van de GGD
uitslagen als ouders hun kind laten testen (dat vrijwillig gebeurt). Ook is intussen één leerkracht thuis
met een positieve zelftest(juf Wendy van groep 3b). Wij houden de situatie in de gaten en staan
hierbij steeds in overleg met het Clusterteam van de GGD en het bovenschools crisisteam. Voor ons
blijven de volgende uitgangspunten van kracht:

● We willen zoveel mogelijk de activiteiten blijven ondernemen zoals in de vorige nieuwsflits
beschreven. Kijken naar wat er wel (verantwoord) kan.

● Mocht het aantal besmettingen in een groep snel oplopen dan zullen we preventief over
schakelen naar thuisonderwijs om het verspreidingsrisico te verkleinen. Hierbij zullen we de
besluiten altijd in overleg met de GGD en het crisisteam nemen.

Het team van IKC Spoorbuurt is creatief in oplossingen bedenken en we proberen met elkaar er voor
te zorgen dat het primaire proces steeds doorgang kan vinden. Dat is ontzettend fijn en helpend in
deze situatie. Ik hoop dat we ook deze golf zonder al te veel (lesuitval kunnen doorkomen.

Maandag 22 november Studiedag: Kinderen vrij
Aanstaande maandag gaat het onderwijsdeel van team IKC
Spoorbuurt aan de slag met Cooperatief leren als onderdeel van
proces naar meer kindgericht onderwijs. Deze dag zal het team
onder leiding van een trainer aan de slag gaan met de aanpak van
Kagan. De aanpak van Kagan wordt in vele landen wereldwijd
gebruikt.

Dr. Spencer Kagan ontwikkelde een coöperatieve aanpak voor
lesgeven en klassenmanagement, waarbij het werken met structuren centraal staat. Tijdens de lessen
doen leerlingen waaraan ze behoefte hebben – praten, samenwerken, bewegen – in het teken van de
leerstof. De interactie staat centraal bij coöperatief leren; dit versterkt het leerproces en creëert
betrokkenheid, bij zowel leerling als leraar. Deze coöperatieve manier van leren creëert
betrokkenheid bij leerlingen en heeft een positieve invloed op leerprestaties,
persoonlijkheidsontwikkeling, sociale en emotionele ontwikkeling en kennis vaardigheden.

Kopkrant Samenwerkingsverband
Het Samenwerkingsverband Kop van Noord brengt per kwartaal een informatiekrant uit. Deze is
digitaal te lezen op https://issuu.com/moniqueschurer/docs/kopkrant_22_nov_2021_1-2-1_lr

Hartelijke groet,
Dennis Burger
Directeur IKC Spoorbuurt
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