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Karin Albers, pilotleider ‘IKC-ontwikkeling Presikhaven’ in Arnhem, is sinds september 2014
ambassadeur van het Landelijk Steunpunt. Behalve pilotleider is zij ook directeur van de Annie
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Voor de toekomst, voor kinderen
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De Annie M.G. Schmidtschool is een kleurrijke school

twee-drie, maar het is wel mooi dat we in de startblokken
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bedrijvigheid en levendigheid onder zowel leerlingen als
leerkrachten. “Wij krijgen kinderen die het hard nodig
hebben om voldoende kansen en aanbod te krijgen van
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De drie pilots in de gemeente Arnhem lopen tot 2016.

kansen te bieden.” Ze geeft aan wat haar school, naast
de fusie, nog meer doet om richting een IKC te gaan.

Pilot IKC-ontwikkeling Presikhaven

“Wij hebben al startgroepen ingezet voor kinderen

Ambassadeur: Karin Albers

van 2,5 tot 4 jaar (de voormalige peuterspeelzaal).
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dagdelen. Een leerkracht van school en een leidster van
de peuterspeelzaal werken samen aan een doorgaande
lijn voor de peuters naar de basisschool. Dit doen zij via
opbrengstgericht werken. Door eerder te starten met
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educatie hopen we die achterstanden weg te werken.”

De startgroepen werken ook samen met de onderbouw
van de scholen en het kinderdagverblijf. “Overdrachten
zijn zo veel makkelijker. De deskundigheidsbevordering
van kinderen van 0-6 doen we gezamenlijk. Daarnaast

Centraal in brede samenwerking

hebben we al een geïntegreerde aanpak voor het aanbod
van verlengde schoolactiviteiten, zoals mozaïeken,
basketballen, of ‘verken je wijk.’ We gaan kijken hoe we
dat in de toekomst nog beter kunnen stroomlijnen. We
staan nog aan het begin, maar zijn al wel goed op weg!”
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