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IKC De Expeditie
Integraal Kind Centrum (IKC) De Expeditie is een voorziening 
voor kinderen van 0 t/m 12 jaar, waar vroeg- en voor-
schoolse educatie, kinderopvang, basisonderwijs en  
buitenschoolse opvang samengaan en elkaar versterken. 
De naam van ons IKC staat voor hoe wij naar het leren en  
leven kijken. Als je op expeditie gaat, maak je een plan en  
vul je je reistas met middelen die je kunnen helpen de  
expeditie te laten slagen. Samen met de kinderen, ouders 
en de omgeving vullen wij de reistas van de kinderen,  
zodat zij kunnen slagen op hun eigen expeditie in de  
wereld van nu en morgen. 

IKC De Expeditie
Reinskamp 2
6942 RZ Didam
Tel: 0316-223766
www.de-expeditiedidam.nl
info@de-expeditiedidam.nl 

Wat bieden we op onze opvang? 
Kinderdagopvang en peutergroep voor kinderen van 0 tot 4 jaar
Op onze opvang bieden we kinderen van 0 tot 4 jaar een veilige 
en huiselijke plek waar zij zich onder begeleiding van onze goed 
opgeleide pedagogisch medewerk(st)ers optimaal kunnen ontwik-
kelen. In de groepsruimtes voor de jongste kinderen is veel aandacht 
besteed aan de inrichting en het speelmateriaal, zodanig dat deze 
goed aansluit bij de belevingswereld van het kind. De bedoeling is 
dat peuters en kleuters  samen spelen op de speel- en leerpleinen. Het 
activiteitenaanbod is afgestemd op hun interesse en ontwikkeling. 
Peuters raken op natuurlijke wijze vertrouwd met de omgeving, 
leerkrachten en de kinderen zodat hun start op de basisschool zo 
soepel mogelijk verloopt.  

Buitenschoolse opvang
Onze buitenschoolse opvang biedt een plek waar kinderen na 
schooltijd kunnen ontspannen. Kinderen kiezen zelf uit een activiteit-
enaanbod dat is gebaseerd op de pijlers Natuur, Cultuur, Sport en 
Multimedia.

Ook tijdens vakanties en voor schooltijd is onze buitenschoolse  
opvang geopend. Voor schooltijd kunnen kinderen rustig ontbijten 
voordat ze naar hun klas gaan. Tijdens vakanties worden er leuke, 
spannende activiteiten georganiseerd en zijn er ook altijd  sport-, 
cultuur en natuurdagen. Er wordt dan extra uitgepakt met 
bijvoorbeeld grote speurtochten, survivallen, toneel en dans 
workshops en sportclinics bij sportverenigingen. 

Nieuwsgierig?
Maakt u dan een afspraak om op De Expeditie te komen kijken. 

Tot dan!



Hoe geven we ons onderwijs vorm?
Om ervoor te zorgen dat wij onze belofte kunnen waarmaken, is het 
belangrijk dat wij kinderen leren om leiding te geven aan zichzelf in 
relatie met zichzelf, anderen en de wereld. Dit noemen we persoonlijk 
leiderschap. We geven de kinderen zelfvertrouwen.

Leren, vooruitgang, is voor ons IKC de kern. Kinderen zijn vanuit hun 
natuurlijke nieuwsgierigheid altijd in ontwikkeling. Op De Expeditie leer 
je dat je de hele dag door leert, tot voorbij het schoolplein en je hele 
leven lang. 

Verbondenheid is voor ons, samen De Expeditie zijn. We willen kinderen 
laten zien en ervaren dat leren niet los staat van het leven. Alles staat 
met elkaar in verbinding. 

De Expeditie biedt meer dan alleen streven naar vooruitgang in 
prestaties. Kinderen die opgroeien in deze tijd hebben naast 
belangrijke basisvaardigheden zoals rekenen, taal en lezen ook 
vaardigheden nodig als relaties aangaan en onderhouden, kritisch 
en creatief denken, samenwerken, onderzoekend en ontdekkend 
leren, communiceren, sociale en culturele vaardigheden en leren 
hoe om te gaan met alle informatie. We noemen dit op De Expeditie 
levensvaardigheden. De betrokken leerkrachten bieden de kinderen 
uitdaging in al deze levensvaardigheden.

We bieden kinderen een duidelijke manier van werken aan. De 
leerkrachten zorgen ervoor dat de dag en het aanbod voorspelbaar 
zijn ingericht. We werken met planborden en weektaken. Door deze 
structuur kunnen de kinderen onder begeleiding van de leerkrachten 
zelfstandig leren en oplossingsgericht werken.

‘Voor de wereld van nu en morgen!’

Leerpleinen
Op De Expeditie leren kinderen zelfstandig en zelfverantwoordelijk 
te zijn. Het leren vindt niet alleen in het klaslokaal plaats. De ruimtes 
buiten de groepen en de leerpleinen zijn zo ingericht dat alle 
kinderen hier kunnen spelen, werken en leren. Ze mogen er geregeld 
voor kiezen om dit alleen te doen of juist samen met andere kinderen. 

IPC
In groep 1 t/m 8 wordt gewerkt met IPC, het International Primary 
Curriculum. IPC is een integraal, thematisch en creatief onderwijs-
programma voor kinderen van 4 tot 12 jaar gericht op creatieve 
vakken en zaakvakken. Het is onderlegd met een duidelijk leerproces 
met specifieke doelen voor elk vak. Het IPC-curriculum heeft ook een 
internationaal perspectief. Het helpt kinderen verbanden te leggen 
tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land 
en kijkt tevens naar het perspectief van mensen in andere landen.  

Onze belofte
Wanneer kinderen ons IKC verlaten, kijken ze terug op een periode 
waarin ze hebben ervaren hoe het is om met vertrouwen stappen te 
zetten in de wijde wereld. We willen kinderen bewust maken van en 
betrekken bij hun omgeving en de wereld om hen heen. We zorgen 
ervoor dat ze de juiste tools in hun reistas hebben om met deze 
omgeving en wereld om te kunnen gaan. Ze oefenen en leren om 
zelf leiderschap te tonen, verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, 
samen te werken en hoe ze zich mogen ontwikkelen tot diegene  
die ze in de kern al zijn. Bij deze ontwikkelingen maken we in ons 
onderwijs gebruik van moderne onderwijsmethoden en middelen, 
zoals bijvoorbeeld Snappet en IPC. 

Onze basis
Wij willen bereiken dat alle kinderen met plezier naar ons IKC kunnen 
gaan. Dit bevordert het welbevinden en de motivatie en uiteindelijk 
de prestatie. Veiligheid kun je als team, samen met de ouders en 
kinderen, neerzetten als je respect hebt voor elkaar, betrokken bent 
en vertrouwen hebt. We spreken onze waardering uit en helpen de 
kinderen als het niet gaat zoals afgesproken.


