
Nieuwsflits 13 januari

Namens het team van IKC Spoorbuurt wensen wij u een mooi, voorspoedig, leerzaam en gezond
2022 toe. We zijn blij dat we deze week weer fysiek open konden en de kinderen weer op locatie
mochten begroeten. Goed om weer met elkaar bezig te zijn. 2022 wordt het jaar dat we verder
bouwen aan ons onderwijsconcept waarbij eigenaarschap, samenwerking en onderzoekend leren
steeds meer een plek krijgen. We bouwen daarnaast verder aan het dagarrangement van het IKC
waarbij naast opvang en onderwijs ook steeds meer aanbod passend bij talentontwikkeling van
kinderen een plek zal krijgen in de totale aanpak van IKC Spoorbuurt. Kortom, het wordt een jaar
waarin we bouwen aan IKC Spoorbuurt vanuit de reeds ontwikkelde succesfactoren en waarbij we
ons verder ontwikkelen.

Wat kan er wel
De komende tijd zullen we wederom kijken naar wat er binnen de Coronamaatregelen kan mbt de
activiteiten van het IKC. Via de nieuwsflits of via de groepsleerkracht(en) ontvangt u hier steeds
informatie over.

Privacy en toestemming
Als uw kind onderwijs gaat volgen bij IKC Spoorbuurt ontving u tot op
heden een toestemmingsformulier mbt het delen van informatie of
het maken van beeldmateriaal over uw kind en of en waar dit gedeeld
mocht worden. Dit kalenderjaar zullen de toestemmingsverklaringen
digitaal gaan. Via de Kwieb-app ontvangt u binnenkort een verzoek
om binnen een aantal categorieën een toestemmingsverklaring in te
vullen over uw kind(eren). Als u in de loop van de tijd iets wilt
wijzigen kunt u dit in de Kwieb-app doen. Dit zorgt er voor dat wij ten

alle tijde kunnen zien wat u over uw kind heeft ingevuld en we altijd beschikken over actuele
gegevens. Alvast dank voor uw medewerking.

Informatieavond Kanjertraining
Op maandag 14 februari aanstaande zal er tussen 19.30
en 21.30 uur een informatiebijeenkomst plaatsvinden
over de Kanjertraining. De avond is voor “nieuwe”
gezinnen die de afgelopen twee jaar zijn gestart bij IKC
Spoorbuurt en is bedoeld om ouders van
bso/peuterschool en onderwijs kennis te laten maken
met de Kanjertraining. De training wordt verzorgd door
onze schoolbegeleider Nienke Okkema. De intentie is
om deze avond fysiek te organiseren, mits de
maatregelen en regels dit toelaten. U kunt zich voor deze avond inschrijven door een e-mail te sturen
naar directie.ikcspoorbuurt@sarkon.nl

Studiedag
Op maandag 31 januari is er een studiedag voor de medewerkers van het onderwijs. De kinderen zijn
dan vrij. De medewerkers gaan deze dag aan de slag met het vervolg op het coöperatief leren onder
begeleiding de nascholingsorganisatie Bazalt.
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IEP Leerlingvolgsysteem

We werken bij IKC Spoorbuurt het IEP
Leerlingvolgsysteem. Basisscholen zijn
verplicht om te werken met een
leerlingvolgsysteem (LVS). Een LVS geeft
de leerkrachten inzicht in de
ontwikkeling van de leerlingen, zowel op
individueel- als op groepsniveau. Door

de resultaten te analyseren kan de leerkracht het onderwijsaanbod afstemmen op de leerlingen.

Een kind is meer dan taal en rekenen

Kwalificatie is een belangrijk doel van ons onderwijs. Met het IEP LVS geven we dan ook de resultaten op
taal en rekenen weer aan de hand van de referentieniveaus. In groep 7 geven we tevens een pré-advies
en in groep 8 een schooladvies. Dit preadvies en schooladvies kan de leerkracht gebruiken als
ondersteuning bij het geven van een passend advies. Voor groep 6 vinden we een dergelijk advies nog te
vroeg. Daarom laten we voor die leerlingen alleen de scores zien van het behaalde referentieniveau taal
en rekenen. Naast kwalificatie zijn socialisatie en persoonsvorming ook belangrijke doelen van ons
onderwijs. Daarom bestaat het IEP LVS naast de hoofdtoetsen, ook uit  hart- en handeninstrumenten.
Deze instrumenten vult de leerling zelf in. Zo krijgen de leerling en de leerkracht inzicht in het profiel
van de leerling op leeraanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling en creatief vermogen. Een kind is
namelijk meer dan taal en rekenen.

Kenmerken van het IEP LVS

Het IEP LVS is een digitaal systeem, zodat leerkrachten direct de resultaten hebben en daarmee aan de
slag kunnen. Het IEP LVS is net als de IEP Eindtoets zo gemaakt dat de leerling kan laten zien wat hij/zij
kan en dat hij/zij daarin niet belemmerd wordt. Zo is er gebruik gemaakt van functionele afbeeldingen,
is taal geen belemmering bij rekenen en kunnen de leerlingen lezen van papier. De context van de
vragen is afgestemd op de leefwereld van de leerlingen, bijv. skeeleren, blogs en een tekst over het
schoolkamp. Ook bij de hart- en handeninstrumenten is rekening gehouden met de leefwereld van de
leerlingen door situaties voor te leggen waarin een groep 6 leerling zich écht herkent.

Wat meet het IEP LVS?

Het IEP LVS meet de vaardigheden lezen, taalverzorging (spelling) en rekenen, welke ook terugkomen in
de eindtoets. Daarnaast zijn er nog extra toetsen zoals woordenschat voor groep 8. De uitslag van de
taal- en rekentoetsen geeft informatie over het referentieniveau dat de leerling beheerst. Bij de hart- en
handeninstrumenten krijg je als resultaat een spindiagram. Deze diagrammen geven aan in hoeverre de
leerling het aspect passend vindt bij zichzelf.

Wanneer worden de toetsen en instrumenten van het IEP LVS afgenomen?

De toetsen van het IEP LVS kunnen op elk gewenst moment worden ingezet. Het is aan de leerkracht om
te bepalen wanneer de toetsen worden gemaakt. Tijdens de afname kan de toets op pauze worden
gezet, dan kan deze later hervat worden. Bij IKC Spoorbuurt nemen we de toetsen in de periode half
januari tot half februari af en eind mei/begin juni. Dit geldt voor de kinderen van groep 3 t/m 8.

Hartelijke groet, Dennis Burger Directeur IKC Spoorbuurt

IKC Spoorbuurt
Nieuweweg 19,

1761 EC Anna Paulowna
Telefoon: 0223 - 531460
www.ikcspoorbuurt.nl
E-mail: directie.ikc spoorbuurt@sarkon.nl

https://www.bureau-ice.nl/wp-content/uploads/SEO-Spindiagram.png
http://www.ikcspoorbuurt.nl

