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Hollandsche IJssel in Beweging
Allen hartelijk dank voor het meedoen aan Hollandsche IJssel in beweging 2019. Het heeft zowel
een mooi moment in de natuur opgeleverd als €70,- voor de school. Enorm bedankt voor jullie
bijdrage!

Toneel is zeker geen drama!
De Ireneschool is een leerlijn rijker! Er wordt al veel gedaan op het gebied van 'drama', maar nu
is er, in samenwerking met dramadocent Aukje Dijkstra-Kroon, een passende leerlijn gemaakt
voor de groepen 1 t/m groep 8. Dit houdt in dat er gerichte opdrachten voor elke jaargroep zijn
ontwikkeld, zodat er o.a. kan worden toegewerkt naar een fantastische musical aan het einde van
groep 8. Maar dit is natuurlijk niet het enige doel.
Op de Ireneschool vinden we het belangrijk dat kinderen zich kunnen uiten en ontwikkelen op
verschillende manieren. Het proces naar de musical toe is belangrijker dan de uiteindelijke
voorstelling aan het einde van de basisschooltijd.
Kinderboekenweek
Op woensdag 2 oktober is de Kinderboekenweek van gestart gegaan met een spetterende opening
verzorgd door de Ouderraad. Het thema van de Kinderboekenweek is ‘Reis mee’ en tijdens deze
periode staat leesplezier natuurlijk centraal. We besteden extra aandacht aan lezen door
kinderen groepsdoorbroken voor te laten lezen aan elkaar, de leerkrachten geven een
motiverende leesles in een andere groep, de voorrondes voor de Voorleeswedstrijd vinden plaats
voor de groepen 7 en 8 en er is een boekenruilbeurs. Over dit laatste bent u inmiddels
geïnformeerd per mail. Veel leesplezier thuis en op school!

Bericht van onze coördinator leerlingenzorg Ellen Rehorst
Na mijn eerste weken op de Prinses Irene begin ik voorzichtig gezichten te herkennen
en de eerste namen te leren. Helaas moet ik bekennen dat dit niet mijn sterkste punt is,
dus begroet ik u gerust drie keer bij de deur, als u 's ochtends meerdere keren
langsloopt. Gelukkig voelt het als een warm welkom en blijft iedereen vrolijk
antwoorden.

Om een klein beeld te geven van mijn werkzaamheden op de Prinses Irene wordt er met
regelmaat een stukje in de Irenesirene geschreven over de leerlingenzorg bij ons op
school. Wanita, PBS en oriëntatie op Bordfolio zijn enkele aandachtspunten voor dit
jaar.
In deze Irenesirene iets meer over de route van ondersteuning in het kader van Passend
Onderwijs. Deze staat uitgebreider beschreven in het Zorgplan.
Stap 1 – Signalering door de leerkracht of ouder(s) /verzorger(s)
Wanneer u of de leerkracht signaleert dat de ontwikkeling van uw kind stagneert wordt
samen gezocht naar een oplossing in de klas. Wanneer de ontwikkeling niet naar wens
verloopt stelt de leerkracht een individueel handelingsplan op. Hierbij kan de hulp
ingeroepen worden van de coördinator leerlingenzorg.
Stap 2 – In gesprek met de coördinator leerlingenzorg
Wanneer ondanks bovenstaande inzet, zorgen over de ontwikkeling blijven bestaan en
doelen niet behaald worden gaat de leerkracht in overleg met de coördinator
leerlingenzorg. Eventueel wordt extern onderzoek ingeschakeld. Een nieuw individueel
plan wordt opgesteld.
Stap 3 – Schoolondersteuningsteam en deskundigenadvies
Een aantal keer per jaar komt het schoolondersteuningsteam op school waarbij een
onderwijsspecialist en gezinsspecialist aansluiten om mee te denken over de juiste zorg
voor de leerling. Zij kunnen een arrangement adviseren (hulp binnen de
basisondersteuning van de school, hulp binnen de basisondersteuning met behulp van het
expertiseteam of verwijzing naar het gespecialiseerd onderwijs). Het
deskundigenadviesteam van Stichting Onderwijs Primair bekijkt de aanvraag inhoudelijk en
stellen vragen in een bijeenkomst. Zij kunnen het geadviseerde arrangement toekennen.
Stap 4 – Arrangement inzetten en ontwikkelingsperspectiefplan opstellen (OPP)
(bestaat uit meerdere substappen)
Voor de aanvraag van een TLV of arrangement is een OPP noodzakelijk. De extra
ondersteuning omvat alle mogelijke arrangementen tot aan een verwijzing naar het
gespecialiseerd onderwijs.

Stap 5 – Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen (bestaat uit meerdere
substappen)
Soms wordt duidelijk dat er binnen gespecialiseerd onderwijs beter voldaan kan worden
aan de ondersteuningsbehoeften van een leerling. Samen met ouders wordt dan gezocht
naar een passende school en hiervoor wordt een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd
Stap 6 – Evaluatie
De cyclische werkwijze is belangrijk bij het handelingsgericht werken. Er zullen
gedurende het traject afspraken gemaakt worden over de evaluatiemomenten
Niet elke stap in bovenstaande route is voorwaardelijk voor de volgende. Een flexibele
werkwijze die passend is bij de situatie en die aansluit bij wat het kind nodig heeft,
staat voorop.
Wanitagids worden? (herhalingsbericht)
De grote Wanita-ateliers zijn verplaatst naar woensdag. Woensdag 25 september is de eerste.
En… we kunnen nog nieuwe gidsen gebruiken! Heeft u als ouder een talent, interesse en/of hobby
welke u kunt gebruiken voor een atelier, stuur dan een mailtje naar
directie.irene@onderwijsprimair.nl
Te denken valt aan techniek, handwerken, dans, schilderen etc. Ook moet u het leuk vinden om
met een groep (je) kinderen te werken. Wilt u eerst meer informatie dan kan dat ook.
We komen graag in contact met u!
Kinderraad
Afgelopen dinsdag 1 oktober was de eerste bijeenkomst van de kinderraad. Er is veel besproken.
In de aula staat een ideeënbus waar alle kinderen ideeën kunnen doorgeven. De volgende
onderwerpen zijn de revue gepasseerd:
• Gebruik toiletten
• Goaltjes op het schoolplein repareren, nieuw zand en houtsnippers.
• Koek tijdens de pauze
• Keuze schoolreisbestemming
• Opening Sinterklaasfeest.
Het is de bedoeling dat de kinderen in de kinderraad de volgende keer zelf een stukje schrijven
voor de Irene Sirene. De volgende bijeenkomst staat gepland op 3 december.

Belangrijke data de komende tijd
Woensdag 2 oktober tot en met zondag 13 oktober Kinderboekenweek
Vrijdag 4 oktober studiedag, alle kinderen zijn vrij
Dinsdag 8 oktober, boekenruilbeurs voor alle groepen
Vrijdagmiddag 18 oktober periodeafsluiting groepen 1-2 a, 5 en 8
Maandag 21 oktober tot en met vrijdag 28 oktober herfstvakantie

