
Op IKC-Joannes leren kinderen zelf-
standig werken binnen een duidelijke 
structuur. Door niet alleen groeps-
doelen, maar ook persoonlijke doe-
len te stellen voor elk kind weten de 
leerkracht én het kind samen waar 
aan gewerkt kan worden voor de ba-
sisvakken.

Dat wil niet zeggen dat er alleen maar 
aan taal, lezen en rekenen wordt 
gedaan op IKC Joannes. Het Groes-
sen-wijs principe is erop gericht kin-
deren zo breed mogelijk te begeleiden 
in hun ontwikkeling. 

Basis-wijs is daar zeker een onderdeel 
van en staat naast wereld-wijs, waarin 
kinderen leren over de wereld die 
hen omringt en de plek die zij daarop 
innemen. Samen-wijs en eigen-wijs 
gaan over de verbinding met de ander 
en met jezelf. Socialisatie en zelfbe-
wustzijn staan daarbij centraal. Onder 
koers-wijs verstaat IKC Joannes dat 
het kind zichzelf bewust is van zijn of 

haar ontwikkeling, dat het weet wat 
de leerdoelen zijn en wat er nog moet 
gebeuren om die doelen te behalen.
Natuurlijk is er veel te leren, maar op 
IKC Joannes geloven ze ook, dat elk 
kind al heel veel kan en verschillende 
talenten in zich heeft. Talent-wijs is 
gericht op het zelfvertrouwen: leer-
lingen laten voelen wat hun passies 
zijn op het gebied van hoofd, hart en 
handen. 

Talentontwikkeling in de breedste zin 
van het woord: naast de basisvakken 
en wereldoriëntatie laat IKC Joannes 
kinderen kennismaken met verschil-
lende kunstdisciplines, sporten en 
technieken. Alles gericht op het ont-
dekken van ieders talenten.

Een voorbeeld daarvan is Joannes 
Cult 4 Kids, een jaarlijks project waar-
bij kinderen in samenwerking met Lie-
mers Kunstwerk, TROEF, DJF Dance 
Centre en Harmonie St. Andries weken 
bezig zijn op muzikaal vlak. Kinderen 

leren veel over muziek en mogen een 
instrument uitproberen of leren een 
dans aan. Bewust wordt tijdens zo’n 
project de verbinding gelegd met or-
ganisaties dichtbij. 

Het afsluitende optreden voor (groot)
ouders in de Sint-Andreaskerk afgelo-
pen juni was geweldig. Kinderen in op-
perste concentratie zingend, dansend 
en spelend. Kinderen die lieten zien 
wat ze in een paar weken al geleerd 
hebben op trommel, blokfluit of trom-
pet. Kinderen die samen een gewel-
dig optreden verzorgden. Met daarna 
natuurlijk een grandioos applaus, dat 
ze stralend in ontvangst namen.

Loekie Welling is als directeur ver-
bonden aan IKC Joannes in Groessen 
en Basisschool Bernadette in Loo. 
Twee kleine scholen die de verbin-
ding zoeken waar mogelijk, maar die 
wel elk hun eigen identiteit hebben 
behouden.

‘De Joannes en de Bernadette trek-
ken veel met elkaar op. Waar het 
samen kan, doen we het niet alleen, 
een belofte uit het Liemers Lijstje 
geldt natuurlijk niet alleen voor onze 
kinderen maar ook voor onszelf. 
Het is fijn om als groepsleerkracht 
af en toe te sparren met iemand 
die dezelfde groep heeft. Binnen de 
scholen zelf kan dat niet, maar met 
elkaar lukt dat prima. Daarnaast 
volgen we bepaalde teamscholingen 
ook vaak samen. Dat is logisch qua 
kosten en organisatie, maar ook om-
dat we van elkaar kunnen leren.’

Daarnaast geldt dat Basisschool 
Bernadette een satellietverbinding 
heeft met IKC Joannes. Kinderen van 
de Bernadette bezoeken de peute-
ropvang en de voor- en naschoolse 
opvang op IKC Joannes. De kinde-
ren die de BSO bezoeken, worden 
gehaald en gebracht door de me-
dewerkers van Zonnekinderen. De 
lijnen tussen de pedagogisch mede-
werkers van de BSO en de leerkrach-
ten zijn kort.

Op beide scholen geldt dat de ver-
binding met het dorp erg belangrijk 
is. Een dorp kan bijna niet bestaan 
zonder een basisschool, maar an-
dersom ook niet. ‘We hebben elkaar 
nodig. Het is dan ook fijn te merken 
dat de dorpen voor ons klaarstaan 
en ons ondersteunen waar nodig. 
Hulpouders tijdens activiteiten, de 
klusgroep of Vrienden van de Ber-
nadette/Joannes bijvoorbeeld, maar 
ook het contact met de sportclubs, 
de carnavalsverenigingen, de mu-
ziek of het zalencentrum. Ik noem 
zomaar wat contacten op die ons 
echt helpen in beide dorpen. Mooi 
dat dat kan!’

Loekie Welling
Directeur IKC Joannes 
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“We laten elk kind 
stralen!”

Na 30 jaar op de Joannesschool, 
inmiddels IKC Joannes, gaat conci-
erge John Wissenburg met pensioen. 
Hij heeft in al die jaren bijna 1000 
leerlingen voorbij zien komen! Wat 

hij het meest zal missen? De sociale 
contacten. Even een praatje hier of 
een praatje daar, een beetje dollen. 
Regelmatig wordt er naar meneer 
John gezwaaid door leerlingen of 

zelfs oud-leerlingen als hij ze in het 
winkelcentrum tegenkomt. Gelukkig 
zal hij ook tijdens zijn pensioen nog 
regelmatig langskomen voor een 
praatje en een kopje koffie!

Talent-wijs


