
Hoe staat het met de
ontwikkeling van ons IKC?

We praten u graag bij.

Beste ouders,

De zomervakantie ligt al weer geruime tijd achter de rug. We hopen dat u ervan heeft
genoten. Wij hebben er in ieder geval van genoten en zijn met een uitgerust gevoel het
nieuwe schooljaar gestart. Tot onze blijdschap zijn de corona-maatregelen verder
versoepelt zodat we weer makkelijk met elkaar en met u in gesprek kunnen!

In deze IKC-nieuwsbrief kunt u lezen:

➢ Wat is de stand van zaken rondom de nieuwbouw?
➢ Hoe staat het met het ontwikkelconcept?
➢ Wat hebben de scholen gedaan tijdens de studiedagen?
➢ Hoe zit het met de verschillende schooltijden?
➢ Welke kruisbestuiving vindt al plaats tussen de drie organisaties?
➢ Hoe staat het met de naam van ons IKC?
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door Carolina

In de vorige IKC-nieuwsbrief vertelden we dat de gemeente zich in september zou buigen
over de nieuwbouw. Helaas is dit een maand uitgesteld, waardoor de raad half oktober
besluit over de locatie en de financiën van het IKC-gebouw.

Dit doen ze op basis van het locatieonderzoek op initiatief van Talent Primair, de
overkoepelende stichting van beide scholen. Daarin zijn drie opties bekeken: locatie
Lindelaan 54, locatie Lindelaan 108 in één gebouw en locatie Lindelaan 108 in twee
gebouwen. Op basis van dit locatieonderzoek heeft wethouder Jos Kea (onderwijs en
financiën) geadviseerd te kiezen voor de locatie Lindelaan 108 in twee gebouwen. Alhoewel
Lindelaan 54 als de meest gunstige locatie wordt gezien, is het financiële verschil te groot
om hiervoor te kiezen. Fractievoorzitter van D66 Nanne Roosenschoon blijft de
mogelijkheid van Ter Sype onderzoeken.

➢ In oktober besluit de gemeenteraad over de locatie en financiering.
➢ Dan kunnen we de bestemmingsplanwijziging aanvragen, het programma van eisen

opstellen en het architectenbureau tekeningen laten maken.
➢ Afhankelijk van de gekozen locatie verhuist een deel van het IKC tijdelijk naar de

voormalige Terpstraschool. In het huidige tijdpad zal dit in de zomervakantie van
2022 plaatsvinden.

➢ Medio 2022 kan de bouw (eindelijk) beginnen, waarna we begin 2024 met z’n allen
ons spiksplinternieuwe gebouw kunnen intrekken.

In de bijlage vindt u het persbericht dat de gemeente Wijdemeren op 23 september heeft
uitgedaan. Daarnaast de bewonersbrief die deze week op de mat valt bij alle huizen in de
omgeving van de scholen.

door Carolina

Afgelopen jaren zijn allerlei gesprekken gevoerd en is, o.a. door middel van studiedagen,
informatie opgehaald over ons ontwikkelconcept. We noemen het bewust geen
‘onderwijsconcept’ omdat het voor ons gaat om de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13
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jaar. Dit ontwikkelconcept hebben we uitgewerkt en is op 20 september met de MR van
beide scholen besproken. Hopelijk stemt de MR binnenkort in met de laatste aanpassingen
en kunnen we de inhoud met u delen.

door Annemarie

Donderdag 23 en vrijdag 24 oktober waren studiedagen voor het
onderwijsteam. Donderdagochtend begon samen met de
leerkrachten van de Graaf Floris en de Catamaran, met wie de
Linde en de Sterrenwachter cluster Talent Primair Zuid vormen.
In een presentatie over ouderbetrokkenheid gaf Peter de Vries
als centrale boodschap dat het niet gaat om ouderparticipatie,
maar om wederzijdse betrokkenheid tussen ouders en school.
Deze samenwerking is erop gericht dat de kinderen steeds meer
verantwoordelijkheid krijgen over hun eigen ontwikkeling. De oudergesprekken die we in
groeiende mate samen met de kinderen voeren, zijn hier een belangrijk onderdeel van.

Donderdagmiddag hebben de Linde en de Sterrenwachter samen gekeken
naar Expliciete Directe Instructie (EDI). Deze aanpak gaat uit van een heel
duidelijke instructie, waarna kinderen stap voor stap meer zelfstandig
oefenen met het lesdoel. De komende weken gaan de Marie-Clair en Elles in
alle klassen kijken hoe de instructies gegeven worden.

Vrijdag stond geheel in het teken van rekenen. Eerst hebben we de leerlijn
rekenen nog eens goed bekeken: wat moeten kinderen kunnen aan het einde
van de basisschool, maar ook per jaar? Doordat we per jaargroep bij elkaar zaten, was er
veel gelegenheid uit te wisselen hoe de rekenlessen er uitzien op beide scholen. Ook
hebben we met elkaar gepraat over hoe je terugkoppeling geeft aan leerlingen, bijvoorbeeld
na een toets. Wat doet dit met je motivatie? Om het weer even zelf te voelen, kregen we van
Elles allemaal een cijfer: de één een 10, de ander een dikke onvoldoende.

Twee leerzame dagen, die om een
ludieke afsluiting vroegen: we zijn
een sjoeltoernooi gestart! Wat
meteen navolging kreeg van het
bestuursbureau :-)
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door Carolina

Eén van de dingen waarin de scholen nog van elkaar afwijken, zijn de schooltijden. Bij De
Linde gaan de kinderen drie dagen naar school van half 9 tot half 3 en hebben ze
woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij. De Sterrenwachter draait elke dag van half 9 tot
kwart over 2, waarbij de tijden van de onderbouw tijdelijk zijn aangepast om ouders de
gelegenheid te geven hun kinderen op beide locaties te brengen en op te halen.

In de loop van dit schooljaar gaan we de ouders van de Linde middels een enquête bevragen
over de schooltijden. Doel is dat beide scholen volgend schooljaar evenveel onderwijstijd
hebben.

door Esther

Misschien is het voor u als ouders niet erg zichtbaar, maar op de achtergrond werken we
als IKC steeds meer met elkaar samen. Deze ‘kruisbestuiving’ begint vruchten op te
leveren. Zo heeft de Sterrenwachter de methode Estafette overgenomen van De Linde en
gaat De Linde werken met het signaleringsinstrument voor (hoog)begaafdheid dat De
Sterrenwachter naar tevredenheid gebruikt. Een ander voorbeeld is de overgang van
opvang naar onderwijs. Ria werkt als pedagogisch medewerker bij Eigen&Wijzer Pinkenstal
KDV en onderzoekt in samenwerking met school in hoeverre de warme overgang van de
peutergroep naar het onderwijs nog beter georganiseerd kan worden. Samenwerking en
afstemming is in deze zeer belangrijk voor een prettige overgang voor kind, ouder en
IKC-medewerkers.

Daarnaast hebben wij met de start van dit schooljaar bewust gekozen een aantal mensen in
de breedte in te zetten:

● Digna spant de kroon: zij is zowel pedagogisch medewerker op de BSO 8+, als
onderwijsassistent bij beide scholen.
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● Ook Romy draagt als pedagogische medewerker op de BSO 8+ en als
onderwijsassistent op De Linde een steentje bij aan de ‘kruisbestuiving’.

● Laurens werkt als pedagogisch medewerker bij Eigen&Wijzer én geeft gymles aan de
middenbouw van De Sterrenwachter.

Ook zijn er drie collega’s die voor beide scholen werk verzetten:
● Mart geeft sinds dit schooljaar niet alleen gymles op de Linde, maar ook aan de

bovenbouw van De Sterrenwachter.
● Yaron staat een dag minder van de klas zodat hij die tijd kan besteden aan de ICT van

beide scholen en het IKC
● Ook Annemarie is een dag vrijgeroosterd. Zij ondersteunt de directie met beleids- en

communicatiewerk.

door Carolina

Voor de zomer is er uit enthousiasme een snelle actie uitgezet om een naam te bedenken.
Achteraf gezien een beetje té snel, aangezien we nog aan het bedenken zijn waar ons IKC
voor staat. Daarom hebben we besloten te kiezen voor de tijdelijke werknaam ‘IKC Talent
Primair’, naar de scholengroep waar beide scholen bij zijn aangesloten. Op een later
moment zullen we de definitieve naam van ons IKC bedenken.

Vragen?
Carolina van den Bouwhuijsen (onderwijs) c.vandenbouwhuijsen@talentprimair.nl

of Mirjam Companjen (opvang) mirjam.companjen@eigenenwijzer.nl
Of spreek iemand aan van het regieteam: Mieke (Linde), Annemarie (Sterrenwachter), Ria
(kinderdagverblijf), Vanessa (BSO), Heidi en Eva (ouders), Esther en Mirjam (Eigen&Wijzer)

en Carolina (Talent Primair).
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