
           
 

NIEUWS VAN HET IKC  
 
Themaweek “Wat een kunst” 

 
Volgende week staat de themaweek “wat een kunst” op het programma. Jullie zijn hierover per brief al 
eerder geïnformeerd. We gaan met alle kinderen in het IKC werken aan dit thema, dat vooral in het 
teken zal staan van de schilderkunst. Denk er aan kinderen een schort of oude schilderkleding mee te 
geven. Alle groepen krijgen op basis van de procesgerichte didactiek les van een kunstenaar. Elke 
groep krijgt een beroemde kunstenaar/schilder toegewezen, wiens werk in deze week centraal zal 
staan. Op 5 april wordt van 14.00 – 16.00 uur de themaweek afgesloten met een kunstveiling. Meer 
informatie daarover volgt nog. 
 
Ook gaan we met alle groepen op excursie naar het Kröller-Müllermuseum. Voor deze excursie zijn wij 
nog op zoek naar ouders die willen rijden.  

 
Creon Candea Cup basketbaltoernooi 
 
Op woensdagmiddag 28 februari deden wij, Jürgen, Jerys en Jordi van de Torenvalk, mee aan het 
basketbaltoernooi. Om 14.45 uur moesten we bij Triominos in Duiven zijn. Omdat we maar met z’n 
drieën waren, hadden we geen wisselspeler. Gelukkig maakte dat voor ons niks uit. Van de drie 
wedstrijden verloren we de eerste met 8-6 van het Kameleon. De tweede en derde wedstrijd hebben 
we gewonnen met 12-4 van de Toermalijn en met 8-2 van het Veer. Toen om 17.00 uur de 
prijsuitreiking was werd bekend dat we 2e waren geworden en de beker voor het sportiefste team 
gewonnen hadden. We hebben het deze middag erg naar ons zin gehad. 
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Schoolvoetbal 

 
Op woensdag 25 april vindt het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi plaats van de Westervoortse 
basisscholen. Voor het eerst doen nu alle scholen mee met gemengde teams, dus jongens en meisjes 
in één team. De groepen 3, 3/4 en 4 spelen hun wedstrijden tussen 15.00 uur en 17.00 uur. De 
wedstrijden van de groepen 5, 6, 7 en 8 vinden plaats tussen 17.00 uur en 20.00 uur. De kinderen en 
hulpouders hebben zich inmiddels opgegeven. Nadere informatie volgt binnenkort. 

 
Verkeersexamen groep 7 

 
Het schriftelijk verkeersexamen van groep 7 is verplaatst van 12 april naar 5 april. Het praktisch 
verkeersexamen blijft staan op 11 april. Meer informatie hierover volgt nog. 
 

Belangrijke data 
 
5-9 maart : Themaweek “Wat een kunst” 
22 maart  : Studiedag (kinderen zijn vrij) 
23 maart : Palmpasen 
28 maart : Grote Rekendag 
29 maart : Paasviering 
30 maart : Goede Vrijdag (school gesloten) 
2 april : Tweede Paasdag (IKC gesloten) 
4 april : Spelletjesochtend groepen 1-2 
5 april : Schriftelijk verkeersexamen 
5 april : Kunstveiling 
11 april : Praktisch verkeersexamen 
 
 
 

Namens het IKC-team, 
 
Wim Oosterman 
Directeur IKC de Hoge Hoeve 
 
 
 
 
Attentie 
 
Hierna volgt een bericht van het Samenwerkingsverband Onderwijs Op Maat De Liemers, waarbij ook 
onze school is aangesloten.  
 

 
  



 

Werving leden ondersteuningsplanraad (OPR) 

In verband met het aftreden van een lid (ouder) van de Ondersteuningsplanraad (OPR) van het 

samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers zijn wij op zoek naar een nieuwe kandidaat vanuit 

SCOR’IJssel! De basisschool van IKC de Hoge Hoeve maakt deel uit van dit schoolbestuur. Hieronder 

leggen we kort uit wat de OPR doet, wat we van de kandidaat verwachten en hoe u zich kunt aanmelden. Is 

het lidmaatschap van de OPR iets voor u, aarzel dan niet om u te melden bij de GMR van SCOR’IJssel.  

Wat doet de ondersteuningsplanraad? 

De stichting SCOR’IJssel is aangesloten bij het samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers . 

Het samenwerkingsverband is een bovenbestuurlijk verband waarin 11 schoolbesturen in de regio De 

Liemers zitting hebben. Net zoals iedere school een medezeggenschapsraad heeft, kent ook het 

samenwerkingsverband een medezeggenschapsorgaan: de OPR. De belangrijkste taak van de OPR is het 

beoordelen van het ondersteuningsplan. Dit plan beschrijft hoe de scholen in het samenwerkingsverband 

ervoor zorgen dat alle leerlingen de begeleiding en zorg krijgen die ze nodig hebben. 

Leden van de OPR 

In de OPR zitten per schoolbestuur 1 ouder en 1 personeelslid. Iedere ouder en ieder personeelslid van de 

scholen van zo’n schoolbestuur kan zich kandidaat stellen voor de OPR. De leden van de OPR worden 

gekozen of voorgedragen door de leden van de GMR .Ook als u niet in de MR van de school zit of van de 

GMR, kunt u zich kandidaat stellen voor de OPR. 

Verwachtingen 

De taken van een OPR-lid zijn vergelijkbaar met de taken van een MR-lid van een school. Zo wordt er 

onder andere van u verwacht dat u (goed voorbereid) naar de vergaderingen komt, meedenkt en meepraat 

over het beleid en de onderwerpen die besproken worden, een open en actieve houding heeft en het belang 

van leerlingen en ouders/ personeelsleden daarin vertegenwoordigt. Het verschil tussen een MR van een 

school en de OPR van het samenwerkingsverband zit vooral in de grotere afstand van het beleid tot uw 

kind of groep. De elementen van het ondersteuningsplan herkent u misschien niet direct op uw eigen 

school. Indirect hebben deze wel veel invloed. Denk aan het vaststellen van de basisondersteuning, de 

financiële middelen, maar ook aan de scholing van personeel en de mogelijkheid om extra handen of 

speciale kennis en expertise in de groep in te zetten. Wat er in het ondersteuningsplan is beschreven en 

waarover de OPR spreekt, kan best ingewikkelde materie zijn. Daarom is enige kennis of ervaring met 

onderwijs en/of leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben prettig. Maar uiteraard is er ook de 

mogelijkheid om deze kennis op te bouwen of hierbij advies te vragen. Een dosis gezond verstand, 

betrokkenheid en een open positief-kritische houding zijn wat ons betreft het belangrijkst! 

Gevraagde investering 

De OPR vergadert zo’n 4 x per jaar. Daarnaast draaien sommige leden van de OPR op basis van interesse 

mee in werkgroepen binnen het samenwerkingsverband. Uiteraard horen bij de vergaderingen 

vergaderstukken. Houd daarom rekening met voorbereidingstijd. Ouders ontvangen een 

onkostenvergoeding voor hun deelname in de OPR; personeel heeft op grond van de CAO PO recht op een 

http://www.swv-db.nl/Ondersteuningsplanraad


vast aantal taakuren. Als OPR-lid praat en denkt u vanuit uw betrokkenheid en ervaring bovenbestuurlijk 

mee over passend onderwijs voor elk kind. Daarnaast ontmoet en praat u met personeelsleden, ouders en 

bestuurders van andere scholen en doet u diverse contacten op. U bouwt kennis op over de structuur van het 

onderwijs en de financiering daarvan. Samen met de andere OPR-leden vormt u een belangrijke raad die 

het bestuur van het samenwerkingsverband adviseert over het ondersteuningsplan en die de uiteindelijke 

instemming aan het plan moet verlenen. 

Bent u geïnteresseerd? 

Als u geïnteresseerd bent in het lidmaatschap van de OPR, meldt U zich dan bij de GMR van de stichting 

SCOR’IJssel. Als er meerdere kandidaten zijn, kunnen er verkiezingen worden uitgeschreven. Meer 

informatie is te vinden op de website van het samenwerkingsverband: www.swvdeliemers-po.nl.  

 

 
 

 

http://www.swvdeliemers-po.nl/

