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1. Beleidsvoornemens
Als IKC vinden wij het belangrijk om ons onderwijs ieder jaar waar nodig en mogelijk te verbeteren. Dat maakt
dat wij ieder schooljaar met elkaar bespreken wat onze speerpunten zijn voor het nieuwe jaar. Middels
projectgroepen waarin verschillende leerkrachten zitten, gaan we planmatig en doelgericht met deze thema’s
aan de slag. Aan het einde van een schooljaar evalueren wij dit intern en hopen wij weer een volgende stap te
hebben gezet in onze ontwikkeling. Voor dit schooljaar zijn dit onze speerpunten:
1.

Ouderbetrokkenheid: Verdere uitwerking plan 19/20 (onder andere de organisatie van thema
avonden en de maatschappelijke verbreding) en de nieuwe vorm van oudergesprekken.
ICT& innovatie: Implementatie Snappet 3.0, onderzoek verdere mogelijkheden ICT onderbouw en de
invoering van het ouderplatform Parro.
Eigenaarschap & betrokkenheid: Afstemming onderwijsaanbod en leeromgeving
Digitale methode natuur & techniek: Implementatie Blink
Onderbouw: Implementatie nieuw leerlingvolgsysteem, doorgaande lijn 0-6 jaar, aanpassing rapport
en mogelijkheden ICT onderbouw.

2.
3.
4.
5.

2. De groepsindeling
Schooljaar ’20-21’ zijn er 11 groepen geformeerd.
Opvang

Onderwijs
groep 1/2A
groep 1/2B
groep 1/2C
groep 3a
groep 3b
groep 4
groep 5
groep 5/6
groep 6/7
groep 7
groep 8

Kelly Bockting, Mirelle Vreman, Nathalie Helmes, Rochelle Mekking en Sharon
Verbruggen

Martijn van Vuuren (ma/wo/do/vr)) en Maureen Schreven (di)
Gemma Huurman (ma/di/vr) en Maureen Schreven (wo/do)
Authum Balduk (ma t/m vr)
Marloes Bekkers (ma t/m vr)
Chantal van Leeuwen (ma/di/wo) en Alette Heuting (do/vr)
Antoinette Koenders (ma/di/wo/do/vr)
Pauline Smits (ma/wo/do/vr) en Daisy van Zwam (di)
Jacqueline Tolboom (ma t/m vr) en Daisy van Zwam (do om de week)
Chantal Tiemessen (ma/di/wo/vr) en Annemieke Walraven (do)
Christie Bolder (ma t/m vr)
Daan van den Broek (ma t/m vr)

Directie:
Anke ten Broeke (directeur)
Daisy van Zwam (unitleider)
Pauline Smits (coördinator midden- en bovenbouw)
Martijn van Vuuren (coördinator onderbouw)
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Onderwijs & Begeleiding:
Intern Begeleider: Josien Paaijmans (ma/do)
Extra inzet/RT: Ingrid Peeters (ma, do, vr), Annemieke Walraven (di en wo) en Alette Heuting (ma).
Projectgroep: Annemieke Walraven (wo – onderbouw) en Tessa Groenen (di – bovenbouw)
Praktijkgroep: Tessa Groenen (ma)
Onderwijsassistente: Nathalie Helmes (ma/di/do/vr)
Administratie:
Jolanda Westendorp (di/vr)
Conciërge:
Jos Duits en Klaas Westerdijk
Contact met een medewerker van IKC De Wissel:
Opvang: talent@zonnekinderen.nl
Onderwijs: wissel@liemersnovum.nl
Medewerkers IKC De Wissel: voornaam.achternaam@liemersnovum.nl
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3. De Lestijden
Op IKC De Wissel hanteren wij het 5-gelijke-dagen-model. Dit houdt in dat alle kinderen van groep 1 t/m 8 elke
dag van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 14:00 uur naar school gaan. Redenen waarom wij hiervoor gekozen
hebben: Duidelijkheid voor de kinderen (alle dagen zien er qua lestijd hetzelfde uit), er is meer rust en
regelmaat in de school en minder verkeersbewegingen rondom het IKC. Ook hebben de kinderen met het 5gelijke-dagen-model elke dag meer tijd voor naschoolse activiteiten.

4. Vakanties en vrije dagen
Vakantierooster 2020-2021:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie (carnaval)
Goede Vrijdag en 2e Paasdag
Meivakantie ( incl. Koningsdag)
Hemelvaart ( + vrijdag)
2e Pinksterdag
Zomervakantie

17-10-2020 t/m 25-10-2020
19-12-2020 t/m 03-01-2021
13-02-2021 t/m 21-02-2021
02-04-2021 t/m 05-04-2021
24-04-2021 t/m 09-05-2021
13-05-2021 t/m 16-05-2021
24-05-2021
24-07-2021 t/m 05-09-2021

Belangrijke data schooljaar 2020-2021
Eerste schooldag:
maandag 24 augustus 2020 (u krijgt vooraf nog een bericht m.b.t. deze dag)
Informatieavond:
donderdag 3 september 2020 (19.45 -21.15 uur)
Schoolfotograaf:
donderdag 17 september 2020
Presentatie groepen:
vrijdag 25 september 2020 (tijden volgen nog)
Rapport mee:
donderdag 4 maart 2021 en donderdag 15 juli 2021
Kijkavonden:

donderdag 5 november 2020 en dinsdag 23 maart 2021(18.30 – 19.30 uur)

Studiedagen groep 1 t/m 8:

woensdag 14 oktober, dinsdag 10 november, maandag 22 februari,
donderdag 25 maart, vrijdag 26 maart, dinsdag 25 mei, donderdag 1 juli
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Sinterklaas:
Kerstviering:
Carnaval:
Keuzecursus:
Kamp groep 8:
Goede doelendag:
Slotavonden:
Laatste schooldag

vrijdag 4 december 2020
woensdag 16 december 2020
vrijdag 12 februari 2021 alle kinderen om 12.00 uur vrij!!
vrijdag 5 maart 2021, vrijdag 12 maart 2021 en vrijdag 19 maart 2021
deze data zullen wij begin nieuw schooljaar communiceren.
vrijdag 21 mei 2021
dinsdag 20 juli en woensdag 21 juli 2021
vrijdag 23 juli 2021 (alle kinderen om 12.00 uur vakantie)

Wisselpiraat
Hierbij de planning van de Wisselpiraat voor dit het nieuwe schooljaar.
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag

8 oktober:
19 november:
4 februari:
1 april:
3 juni:

groep 3B en 5/6
groep 1/2A en 8
groep 1/2B en 6/7
groep 1/2C en 4
groep 3A en 5 en 7

U bent als ouder/belangstellende van harte welkom op de betreffende donderdag dat uw kind de Wisselpiraat
heeft. We starten om 08.30 uur en het duurt tot maximaal 9.30 uur.

Gymtijden 2020-2021
Aankomend schooljaar zullen alle groepen wederom op de maandag gymmen. Groep 7 heeft 2x in de week
gym, zij gymmen op de woensdag nog een keer van 8.30 tot 9.30 uur. Groep 7 gaat op woensdag zelf naar de
gymzaal met de fiets. Op maandag heeft groep 7 van 13.00 tot 14.00 gym. Het is de bedoeling dat zij vanuit
school met de fiets naar de gymzaal gaan, om vervolgens vanuit de gymzaal naar huis te gaan. Groep 8 start de
maandag om 8.30 met de gymles. Deze leerlingen komen die ochtend zelfstandig naar de gymzaal.
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