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Nieuwsbrief oktober 2019 

Studiedag. 

Maandag 14 oktober hebben we met het team weer een studiedag gehad. Het ochtendgedeelte 
hebben we gesproken over het onderwijs en de sterke elementen van ons IKC. Een aantal jaar 
geleden is de visie herschreven. We gebruiken het komende schooljaar om deze visie wat meer 
specifiek te maken, zodat we uiteindelijk komen tot 3 pijlers. Deze drie pijlers geven weer waar we 
voor staan en hoe we dat terug zien binnen het IKC.  
In de middag hebben we jaarplannen van vorig schooljaar geëvalueerd en opgesteld voor dit 
schooljaar. Tevens hebben we een inventarisatie gehouden over educatieve software die we op 
school al gebruiken en/of willen gaan gebruiken. Als afsluiting hebben we een presentatie over 
samenwerkend leren gevolgd. Het was een studiedag waarin we veel over onderwijs voor uw 
kinderen hebben gesproken. En dat is wel hetgeen waar we blij en enthousiast van worden!! 

Bezoek inspectie. 

Donderdag 17 oktober hebben we bezoek van de inspectie gehad. Het betrof een thema-onderzoek. 
Het blijkt landelijk dat op scholen met eenzelfde populatie er verschillende resultaten worden 
behaald. Daar voert de inspectie een onderzoek over.  
De inspecteur en de onderzoekster hebben met leerlingen uit groep 7 en 8, teamleden en de directie 
gesproken. Op de vraag ‘Wat maakt IKC Noordeinde een school die bovengemiddeld scoort?’ kwam 
de volgende samenvatting; een goed schoolklimaat, we geven doordacht les en hebben goed zicht 
op de onderwijsbehoeften en opbrengsten, voelen ons samen met de ouders verantwoordelijk voor 
de kinderen  en er is een doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar. 
We hebben een compliment van de inspecteur gekregen en zij heeft ons uitgedaagd om na te 
denken hoe je van een bovengemiddelde school verder kunt ontwikkelen naar nog mooiere 
opbrengsten.  
Het onderzoek wordt verwerkt en gepubliceerd in de “Staat van het Onderwijs”, het jaarverslag van 
de onderwijsinspectie. 

Jaarkalender. 

Op de jaarkalender staat niet duidelijk vermeld dat er op 5 december continurooster is. Hierbij dus 
duidelijker aangeven dat er op 5 december continurooster is. De kinderen blijven op school en 
lunchen in hun eigen groep. Om 14:15 uur gaan de kinderen naar huis. 
 

Mad Science. 

Mad Science komt op school! 
Binnenkort is het dan zover. Op dinsdag 12 november komt een van de Mad Science professoren een 
spectaculaire Science show op IKC Noordeinde geven. Na afloop van de show worden de 
inschrijfformulieren aan de kinderen meegegeven en kunnen zij zich opgeven voor de naschoolse 
cursus. 
De kinderen worden vanaf 10 januari zes weken lang iedere vrijdag meegenomen in de wondere 
wereld van experimenten, proefjes en demonstraties!  Elke week staat een nieuw thema centraal en 
zal de professor de wetenschap en techniek die daarachter zit uitleggen.  



Natuurlijk gaan de kinderen ook zelf aan de slag als echte wetenschappers! Ze produceren zelf 
aardschokken, bouwen een eigen thermometer, en krijgen een air-pump rocket mee naar huis! 
LET OP! De inschrijftermijn is van korte duur! Inschrijven kan t/m 20 november en vol=vol.   
Nu al nieuwsgierig? Bekijk hier de lessen of klik direct op het inschrijfformulier. 
 

Van de Medezeggenschapsraad. 

Inmiddels heeft de MR twee vergaderingen achter de rug. Het is goed om te zien dat de MR 
compleet en betrokken is. De verschillende onderwerpen die door de loop van het jaar door de MR 
moeten worden behandeld zijn al over de verschillende vergaderingen verdeeld en deze keer staat 
vooral in het teken van de aankomende begroting. Het aantal leerlingen per 1 oktober 2019 is de 
basis voor de bekostiging van de school en hoewel dat aantal natuurlijk wel bekend is, is het nog niet 
duidelijk hoe het financiële plaatje er precies uit gaat zien. De directie gaat daar de komende tijd met 
Unicoz mee aan de slag. Het is geen taak van de MR om iets van de begroting te vinden, maar de MR 
volgt het natuurlijk met belangstelling. Er zijn een aantal onderwerpen waarover de directie de MR 
bijpraat, het zijn zaken die spelen of kwesties waar vragen over zijn gesteld. Geen kwesties waar 
officiële besluiten over genomen moeten worden, maar het is soms goed elkaar op de hoogte te 
houden en van gedachten te wisselen. Zo is het sponsorbeleid ter sprake gekomen, het gebruikelijke 
bezoek van JGZ aan de school en de studiedag van 14 oktober jongstleden. 
De volgende vergadering is pas weer op 2 december a.s. Mocht u als ouder een onderwerp ter 
sprake willen brengen of vragen hebben aan de MR, u kunt altijd gebruik maken van het 
emailadres mr@noordeinde.unicoz.nl. 
  
  

 
 
 

Met vriendelijke groeten,  

team IKC Noordeinde 
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