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We maken een verdiepingsslag in de samenwerking; Kibeo en Zeggewijzer; één team; op studiedagen enof peuter-kleuteroverleg staat IKC ontwikkeling op de agenda. Er is een werkgroep IKC welke dient als impulsstimulator van - en hoe vorm te geven aan IKC:
Implementatie interprofessioneel team - ontwikkeling in samenhang - duidelijkheid m.b.t. Integraal
HuisvestingsPlan. Tevens maken we gebruik van ‘learning on the job’ door hetgeen afgesproken is, in de
praktijk toe te passen en te leren van en met elkaar. IKC ontwikkeling kent 7 fases.
Fase 1: kennismaking
Fase 2: samen activiteiten organiseren
Fase 3: samen kijken naar een visie
Fase 4: samen werken in de onderbouw
Fase 5: samen ontwikkelen van concept en kwaliteit (ook opleiden)
Fase 6: inrichting van de organisatie
incl. de aansturing
Fase 7: regelen van protocollen en reglementen Op overkoepelend niveau: juridische structuur samenwerken
inrichten.
Wij kijken uit naar fase 5 met betrekking tot kwaliteit en opleiden en de volgende stap in fase 6.
De implementatie van een interprofessioneel team en ontwikkeling in samenhang wordt verder opgepakt in
21-22. Dit is volgens het meerjarenplan en mogelijk moeten we i.v.m. de Corona periode rekening houden met
uitloop in 22-23. Dit schooljaar starten we met een krachtige impuls door de inzet van pedagogisch
medewerkers tijdens de pauzes van leerkrachten. Zij verzorgen (be)geleid spel en creatieve lessen. Hiermee
versterken en stimuleren wij het teamgevoel, het samen verantwoordelijk zijn, de interprofessionaliteit.

