
Nieuwsflits 21 september schooljaar 2022-2023

IKC Gids
IKC Spoorbuurt heeft een digitale informatiegids. In deze gids
staat alle informatie over onderwijs en opvang. Deze gids is
gepubliceerd op onze website. Via deze link komt u bij de
digitale IKC-gids. IKC-gids 2022-2023

IKC-raad
Sinds het schooljaar 2021/2022 is er een pilot gestart voor
een gemeenschappelijke IKC raad namens
het onderwijs en de opvang binnen IKC Spoorbuurt. Dit zal
komend schooljaar 22/23 een apart
functionerend orgaan zijn naast de Centrale Ouder Commissie
binnen de opvang en de MR binnen
het onderwijs. Het vormgeven van een nieuwe raad heeft tijd
nodig, omdat onderwijs onder Sarkon
valt en opvang onder Kappio. Deze twee organisaties werken
met aparte besturen, doelen, beleid
etc. Toch is het van belang dat er binnen een IKC Spoorbuurt 1
gemeenschappelijke raad is, waar de

belangen voor álle kinderen van 0 t/m 13 jaar voorop staan. Het doel is dan ook om in schooljaar
23/24 te werken met 1 IKC raad met ouders en personeel van IKC Spoorbuurt.

IKC raad is er om op een actieve en positieve manier mee te denken over beleidsthema’s, als
klankbord te dienen naar de directie en de behoefte te peilen bij de ouders op het IKC. De IKC raad
bestaat op dit moment uit Rogier op ’t Veer (ouderlid) en Anahit Hayrabedjan (personeelslid),
namens de Centrale Oudercommissie Kappio en Marie-José Nater (personeelslid) en Linda van den
Berg (ouderlid), namens MR Onderwijs. Samen met Dennis Burger (onderwijs) en Cindy van Kuijeren
(opvang), zullen zij 4 keer per schooljaar bijeenkomen. Per komend schooljaar zal er na iedere
bijeenkomst van de IKC raad een kort stukje geplaatst gaat worden in de nieuwsflits met daarin de
stand van zaken. Mocht je meer willen weten of een vraag hebben, spreek ons dan aan op het
schoolplein en dan helpen we je graag verder.

Nieuwe methode Wereldoriëntatie
Sinds begin dit schooljaar zijn we begonnen met
een nieuwe methode / aanpak rondom
wereldoriëntatie. Nadat we de afgelopen acht
jaar werkte met Davinci heeft het leerteam
toekomstgericht onderwijs (bestaande uit
leerkrachten) onderzoek gedaan naar de meest
passende aanpak binnen ons onderwijs dat
steeds meer uitgaat van samenwerkend en

https://www.ikcspoorbuurt.nl/content/31424/download/clnt/102468_2022.09.08_IKC_Gids_2022-2023.docx_(1).pdf


onderzoekend leren en waarbij het het eigenaarschap van kinderen in hun leerproces stimuleert. De
keuze is uiteindelijk gevallen op de aanpak van Faqta.

Faqta is het meest uitdagende video-based leerplatform voor kinderen in het basisonderwijs, waar
de leerkracht de coach, de motivator en de inspirator is. De kinderen werken samen aan uitdagende
opdrachten waarbij de leerkracht zorgt voor structuur en ondersteuning. Kinderen leren over van
alles: van programmeren, virtual reality en het Romeinse Rijk tot het nadenken over oplossingen
tegen de opwarming van de aarde. De methode richt zich op het onderwijs van vandaag en  de
toekomst en bereiden kinderen voor op de banen van de toekomst.

De methode dekt de kerndoelen waar wij aan moeten voldoen volledig af:
• kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld / Burgerschapsvorming
• digitale geletterdheid
• leerlijn topografie
• Kunstzinnige oriëntatie
• onderzoekend leren met Faqta Talent

Eigenaarschap
Het programma is gebouwd om eigenaarschap te ontwikkelen. Leerlingen doen in tweetallen kennis
op met de online kennistegels en gaan aan de slag met de verwerkingsopdrachten. De leerkracht
begeleidt het leerproces en zorgt voor het aansluiten op het niveau van uw kind.

21e-eeuwse vaardigheden
Samenwerken en het gebruik van digitale middelen vervullen een prominente rol in het leerplatform.
De online kennistegels gaan gepaard met verwerkingsopdrachten in het doeboek. Met deze
opdrachten worden de 21e-eeuwse vaardigheden geoefend. Ze leren o.a. proefjes te doen, hun
mening te geven, zich creatief te uiten en oplossingsgericht te denken.

Talent
Faqta biedt een uniek Talent Aanbod, waarmee leerlingen hun blik op de wereld verbreden. Ze
kunnen zich verdiepen in onderwerpen als 'Hoe word je DJ?', 'Hoe werkt een animatie?' of 'Wat is
nepnieuws?'. Leerlingen leren een onderzoeksvraag te bedenken, een onderzoek uit te voeren en
leren hun onderzoek te presenteren.
Wilt u meer weten dan kunt u het speciale ouder filmpje bekijken dat Faqta heeft ontwikkeld. Kijk
voor het filmpje op deze link: Faqta Aanpak

Hartelijke groet,
Dennis Burger, Directeur IKC Spoorbuurt

https://youtu.be/YlILSjVu40c


Activiteiten van samenwerkingspartners en verenigingen



Gratis toegang tot het maisdoolhof tijdens de Dag van de Toekomst

Kom op 24 september tussen 10 en 17 uur naar de Dag van de Toekomst bij Leven van de
Wind. Een dag vol duurzame inspiratie en plezier voor het hele gezin! Terwijl jij als ouder tips
krijgt om je energierekening omlaag te brengen, hebben de kinderen (onder begeleiding)
plezier op het speelplein. Zij fietsen hun eigen gezonde smoothie bij elkaar en hengelen in
een plastic soep terwijl jij ongestoord kunt praten over het isoleren van je huis en het
groener maken van je tuin. Neem samen met je kinderen een kijkje in een windmolen en
probeer met elkaar de uitgang van het maisdoolhof te vinden. Uiteraard mag ook het
springkussen en het schminken niet ontbreken. En er is valt nog veel meer te beleven. Meer
informatie vind je op Dag van de Toekomst - Duurzaam Hollands Kroon Graag tot ziens op
de Dag van de Toekomst!

https://duurzaam.hollandskroon.nl/duurzaam/dag-van-de-toekomst

