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Algemene gegevens: 

Schoolnaam IKC De Expeditie 

Locatie - 

Brinnummer 07QB 

Bestuursnummer 77235 

Adres Reinskamp 2 

Telefoon 0316-22 37 66 

e-mail school ikcdeexpeditie@liemersnovum.nl 

Naam directeur Maarten Buiting 

e-mail directeur directie.expeditie@liemersnovum.nl 

Naam locatieleiding Jordy Coobs 

e-mail locatieleiding jordy.coobs@liemersnovum.nl 

Naam intern begeleider Lizette Janssen 

e-mail intern begeleider ib.expeditie@liemersnovum.nl 

 

SCHOOLCONCEPT 

 

Op IKC De Expeditie vinden we het belangrijk dat kinderen elkaar ontmoeten en van en met elkaar 
kunnen leren. Dit vinden we zo belangrijk dat we er bewust voor kiezen om te werken met 
heterogene groepen. Dat wil zeggen dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in een 
groep zitten. We spreken van een onderbouw (groepen 1/2/3), een middenbouw (groepen 4/5) en 
een bovenbouw (groepen 6/7 en 8). Het van en met elkaar leren organiseren we op verschillende 
manieren en op verschillende momenten. Omdat de kinderen elkaar tijdens het leren en spelen 
ontmoeten, kunnen we op IKC De Expeditie spreken van een schoolpopulatie en geen 
groepspopulatie.  
 
Het leerproces wordt zo georganiseerd dat verschillende organisatievormen onder begeleiding van 
de leerkracht mogelijk zijn. Dit op plaatsen waar het onderwijs de beste resultaten geeft, zowel 
binnen het gebouw als daarbuiten. IKC De Expeditie houdt rekening met aanleg en tempo van de 
verschillen tussen kinderen. Wij vragen ons voortdurend af: ”Wat heeft dit kind in deze situatie, in 
deze klas, bij deze leerkracht nodig”. We richten onze kijk op dat wat het kind kan en nodig heeft. 
Zowel voor kinderen die het wat moeilijker vinden op school, als voor kinderen die juist extra 
uitdaging kunnen gebruiken is extra ondersteuning of een ander aanbod aanwezig, aansluitend bij 
de behoeften van het kind. We stimuleren kinderen om het beste uit zichzelf te halen. Hiertoe 
bieden we een veilige en vertrouwde omgeving waarin kinderen zich thuis voelen. 
Op onze school hebben de leraren de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart gebracht. Op 
basis daarvan zorgen de leraren voor gedifferentieerd en gestructureerd onderwijs; ze zorgen voor 
leerstof, uitleg, opdrachten en begeleiding die past bij zowel de groep als geheel, als zowel de 
individuele leerling. Daarnaast variëren ze de leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften. De 
instructie wordt gegeven aan de hand van het model Effectieve Directe Instructie. Van belang is, 
dat de uitleg en de verwerking van de leerstof leiden tot begrip van de leerstof. 
  
Een goed pedagogisch klimaat stimuleert het plezier op school. Onze leraren creëren daartoe een 
veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. 
Kernwoorden zijn; relatie, competentie en autonomie. De persoonlijke leerdoelen van IPC 
(bedachtzaamheid, moraliteit, communicatie, aanpassingsvermogen, doorzettingsvermogen, 
onderzoek, samenwerken en respect) zijn hierbij onze leidraad. 
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We gaan op een positieve, eerlijke manier met kinderen om en zorgen ervoor dat een ieder zich 
gezien en gehoord voelt. We willen kinderen bewust maken van hun persoonskenmerken, ambities 
en talenten. We geven de kinderen zelfvertrouwen en tegelijkertijd leren we de kinderen om begrip 
te hebben voor een ander. Het gaat hierbij om zicht krijgen op je eigen aandeel en je 
verantwoordelijkheid in allerlei situaties. 

 

WAARDEN EN TROTS 

 

Geef in dit tekstblok weer waar je als school in het kader van passend onderwijs trots op bent en 

waar je school gekenmerkt door wordt. 

 
Op IKC De Expeditie wordt er intensief samengewerkt met Zonnekinderen en waar mogelijk met 

Zozijn om gebruik te maken van elkaars expertise. Binnen een IKC-werkgroep wordt structureel 

overlegd over de mogelijkheden van de totstandkoming van de samenwerking.  
Doordat heterogeniteit hoog in het vaandel staat van IKC De Expeditie komen kinderen van alle 

leeftijden elkaar tegen. Mede door de partners in het gebouw (Zonnekinderen en Zozijn) geeft de 

populatie binnen het gebouw een goede afspiegeling weer van de maatschappij en leren kinderen 

omgaan met verschillen tussen individuen. Vanaf groep 1 t/m groep 8 leren kinderen zorg te dragen 

voor elkaar omdat zij met verschillende leeftijden in een groep zitten. Dit zorgt ervoor dat kinderen 

van jongs af aan meekrijgen om elkaar te helpen en te begeleiden, ongeacht of het je vriendje of 

vriendinnetje is. 
 
Ieder kind heeft talenten. Samen met de leerkracht wordt gekeken naar deze talenten, maar ook 

naar wat de ontwikkelpunten zijn (persoonlijke leerdoelen). In kindgesprekken worden deze talenten 

en ontwikkelpunten besproken en wordt samen gekeken hoe deze benut of ontwikkeld kunnen 

worden.  

 

ORGANISATIE VAN DE ONDERSTEUNING 

In de ondersteuning van leerlingen kunnen verschillende velden worden onderscheiden. Geef 
hieronder per veld of dit aanwezig is en op welke wijze dit wordt ingezet. 
 

Omschrijving: Welke vormen 
van ondersteuning worden er 
ingezet 

Ja / nee Omschrijving van de ondersteuning 

De aandacht en (extra) handen 
in de klas 
 

Ja Extra ondersteuning in de vorm van ambulante 
leerkrachten en onderwijsassistenten  

Gebruik van bijzondere 
onderwijsmaterialen  
 

  

Aanwezigheid van ruimtelijke 
voorzieningen (bijvoorbeeld 
gehandicapten toilet, 
aanwezigheid van ruimten die 
geschikt zijn gepersonaliseerd 
te werken) 
 

Ja - Gehandicapten toilet 
- Lift 
- Speelzaal 
- Inpandige gymzaal 
 

De aanwezigheid van 
specialistische expertise 
 

Ja - Beeldcoach 
- Rekenspecialist in opleiding 
- Leesspecialist  
- Gedragsspecialist  
 

Samenwerking met externe 
partners rond bijvoorbeeld zorg  
 

Ja SWV De Liemers PO, Gemeente Montferland, PD 
IJsselgroep, GGD, logopedisten Praatjuf, POH 
Jeugd GGZ Didam, Kentalis en Zozijn. 
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Samenwerking in de 
doorgaande lijn; kinderopvang-
po-vo 
 

Ja Integraal Kind Centrum (IKC) De Expeditie is een 
locatie voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar, waar 
vroeg- en voorschoolse educatie, kinderopvang, 
onderwijs en buitenschoolse opvang samengaan en 
elkaar versterken. 

Anders 
 
 

  

 
De verschillende vormen van ondersteuning (binnen de groep of buiten de groep) 

Op welke wijze wordt de ondersteuning aan 
leerling met een specifieke onderwijs- en/of 
ondersteuningsbehoefte georganiseerd?  

Ja / Nee Toelichting 

buiten de groep individueel Ja - Arrangement 
- Extra begeleiding door 
onderwijsassistent. 
- Extra begeleiding door 
ambulante leerkracht. 

binnen de groep individueel Nee  

geordend naar homogene (sub)groepen Ja  

heterogene subgroepen Ja  

 

KWALITEIT VAN ZORG VOLGENS INSPECTIE: d.d.: 08-10-2015  

 

Tijdens het inspectiebezoek is de kwaliteit van zorg door de inspectie op een of meerdere  
onderdelen in beeld gebracht. Voor het verslag van het inspectiebezoek verwijzen we u naar 
www.scholenopdekaart.nl. 

 

SCHOOLPROFIEL (op welk gebied specifieke kennis en kunde door ervaring) 

 

Binnen school is enige ervaring op het gebied van: 
- Driehoeksontwikkelgesprekken (kind-ouder-leerkracht) 
- Beeldcoaching 
- Slechthorende kinderen 

 

 

Binnen school is veel ervaring op het gebied van: 
- Zie overzicht specialistische expertise 
- EDI 
- Heterogeniteit 
- Professionele leergemeenschap 
- IPC 
- Kindgesprekken 

 

 

AANVULLENDE OPMERKINGEN VANUIT DE SCHOOL 

 
Hier is nog ruimte voor mogelijke aanvullende opmerkingen  
 

Op basis van ondersteuningsbehoeften van het kind en de mogelijkheden binnen onze school wordt 
in overleg bepaald of wij als school aan de ondersteuningsbehoefte, al dan niet met een aanvullend 
arrangement, kunnen voldoen. Zodat per kind bekeken kan worden of aan zijn/haar 
ondersteuningsbehoefte voldaan kan worden.  
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FORMATIE EN BESCHIKBARE EXPERTISE 

 

Aantal FTE per 1 augustus 2020 14,7 

Aantal teamleden per 1 augustus 2020 23 

Beschikbare expertise op school: naam: 

Intern begeleider Lizette Janssen 

Taal- en leesspecialist Manon van den Boom 

Dyslexiespecialist  

Rekenspecialist Ingrid van der Elsen (in opleiding 
per 1 september 2020) 

Gedragsspecialist Jacqueline Mattijssen 

Hoogbegaafdheid specialist  

Orthopedagoog  

Logopedist Logopedist vanuit Praatjuf komt 2 
keer in de week om kinderen op 
school te begeleiden. 

Anders, namelijk  

 

Het schoolondersteuningsprofiel is op 03-09-2020 besproken met het team en ter instemming 

voorgelegd aan de medezeggenschapsraad (MR) op 04-11-2020.  

Bijlage. 
 

KENGETALLEN LEERLINGENPOPULATIE 

 

 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 

Aantal leerlingen 230 231 234 241 

Schoolweging (OAB) 30.54 30.63 29.62-  

Aantal leerlingen met arrangement  
cluster 2 

 1 1 1 

Aantal leerlingen met arrangement 
basisonderwijs 

    

Aantal verwijzingen naar SBO, 2017-2020 1 3 0  

Aantal verwijzingen naar SO, 2017-2020     

Aantal leerlingen met dyslexieverklaring 2 2 2  

Aantal leerlingen met dyscalculieverklaring     

Aantal gediagnosticeerde hoogbegaafde 
leerlingen 

    

 

UITSTROOMGEGEVENS PER SCHOOLJAAR 

 

 1-10-2017 
(2017-2018) 

1-10-2018 
(2018-2019) 

1-10-2019 
(2019-2020) 

1-10-2020 
(2020-2021) 

Praktijkonderwijs - - - - 

Beroepsgerichte leerwegen VMBO 5 6 10 - 

Gemengde / theoretische leerweg 
VMBO 

14 10 8 - 

Havo 6 10 11 - 

Havo / Vwo 3 2 1 - 

Vwo 6 - 3 - 

Voortgezet speciaal onderwijs - - - - 

 


