
Met de nieuwe LeidRaad in de 
hand hebben we voldoende 
materiaal om mee aan de slag 
te gaan. In 2016 zal de nadruk 
liggen op het vergroten van 
eigenaarschap bij de 
kinderen.Dit vinden wij als 
team een belangrijk 
onderwerp in het 
onderwijsproces van de 
kinderen. Hier ligt een stuk 
motivatie dat essentieel is bij 
het leren.  

                                                                                                                                          
Dit jaar gaan we dat vorm 
geven door in te zetten op 
ouder-kind gesprekken. Waar 
de nadruk ligt bij het mèt de 
kinderen spreken in plaats van 
óver de kinderen. 
Betrokkenheid van de ouders 
is hierbij erg belangrijk.     

                                                                                                                                                                  

Om onze kinderen nog beter 
in het oog te hebben en te 
weten wat elk kind bezig 
houdt, willen we ook inzetten 
op kind gesprekken.
Andere onderwerpen voor 
2016 zijn:

De keuze van een nieuwe 
technisch leesmethode en de 
daaruit voortvloeiende 
taalmethode.

Keuze en implementatie van 
een sociaal emotioneel 
programma voor de hele 
school.

De cultuur coördinatoren 
brengen verdieping in het 
cultuur programma .  

Wij vinden het belangrijk om 
in het drukke programma 
ruimte te maken voor 
reflecteren en gezamenlijke 
vieringen.
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Hoogtepunt van het jaar
In 2015 heeft ons team gezamenlijk de 
LeidRaad 2016-2020 vorm gegeven. Daar 
hoort een kritische blik bij op ons onderwijs 
van nu en een ruime blik op het onderwijs 
van morgen. Het was voor iedereen heel fijn 
om hiervoor ruimte te krijgen en er 
gezamenlijk in op te trekken. We hebben dit 
gedaan vanuit een sterk gevoel van ‘samen 
goed en compleet onderwijs neerzetten 
voor de kinderen op de Korenaer'. De 
positieve energie die dit opleverde en de 
vele nieuwe ideeën en initiatieven die 
hieruit voortkwamen, maakt dat dit 
gezamenlijke proces een hoogtepunt van 
2015 is geworden.

• Op 1 januari 2015 is het 
Buitenschoolse Net  in de 
dependance begonnen met een 
peutergroep voor één ochtend. 
Dit zijn nu 4 groepen op 4 
ochtenden. Met een fijne 
samenwerking tussen het 
Aardbeivlindertje en de 
Korenaer.   
                                                                           
•  We hebben een 
inspectiebezoek gehad in mei.  
Een inspectie die luisteren 
voorop heeft gezet en we 
onszelf als school konden 
presenteren. Dit is bij het team 
in goede aarde gevallen.  Op die 
manier heeft dit bezoek effect 
gehad. Geen papieren tijger 
maar daden in de groep.  
                                                                                                                                    
• De Kikaloop is op het 
wielerbaantje achter onze 
school georganiseerd. Deze 
loop had nog een extra doel: 
een leerling van onze school lag 
met leukemie in het ziekenhuis. 
De kinderen hebben 
enthousiast geld verzameld 
voor dit goede doel.       
                                                                                            
• Onze school is twee ICC’ers 
(Interne Cultuur Coördinator) 
rijker.  Cultuur wordt nu 
duidelijk op de kaart gezet.  
                                                                                                                                              
• Na 35 jaar Heische Tip is er 
een nieuwe locatie gevonden 
voor het jaarlijkse schoolkamp 
van de groepen 8:De  
Zonnewende  in St. 
Michielsgestel . De kinderen 
hebben zich op alle mogelijke 
manieren goed beziggehouden. 
Een mooi afscheid van hun 
basisschooltijd.     

• De groepen gaan steeds vaker 
klassen overstijgend aan de 
slag.  Bijvoorbeeld: Een groep  
bestaand uit 2 klassen wordt 
weer één geheel. Niet alleen op 
leergebied maar wat belangrijk 
is op sociaal gebied.         
                                                                                                                                                            
• Veel groepen hebben met 
allerlei buitenschoolse 
activiteiten meegedaan zoals 
Slabroek, Muzelinck, Kamp 
Vught, waterzuivering Oijen, 
Kasteel Ammersoyen, enz. enz.  
Zo leren ze op allerlei terreinen 
en zien meer dan wat alleen in 
de boekjes staat. 

Een terugblik 
op 2015

Dat verdient een pluim! Opstekers uit 2015

2016: we gaan er tegenaan!

Bezoek ons online: www.korenaer-oss.nl

We hebben in 2015 drie 
oudgedienden van de 
school uitgezwaaid . 
Zij zijn met  pensioen. 
Het zijn Ellij van Amstel, 
Theo Tijssen en Jan 
Bueters. 
 

Gehoord in de klas

Onze schoolbibliotheek wordt 
geheel door ouders gerund. 
Twee van hen zijn al erg lang 
van de partij. Elisabeth Strik 
en Anne-Marie Laurijssen 
zetten zich respectievelijk 25 
en 16 jaar in. We hebben hen 
in het zonnetje gezet en 
samen even stilgestaan bij dit 
moment. We hopen dat zij 
nog lang blijven.

Stagiaires: wat een 
fantastische mensen. Zij 
komen naar ons om heel 
veel te kunnen leren. Wij 
hebben plezier van hen 
door de extra handen in 
de groep. Dit geldt voor alle 
mensen van ROC de 
Leijgraaf, de Pabo’s  en Alpo 
en ‘snuffel’ stagiaires van de 
middelbare scholen.

1 2 3

De meneer van groep 4 gaat trouwen 
en nodigt de kinderen  uit voor de 
receptie. Verbaasde gezichten. Hij 
vraagt of de kinderen weten wat een 
receptie is. Een meisje steekt 
enthousiast haar vinger op en 
antwoordt: “ Dat is in een hotel. Dan 
vraag je bij de receptie: kan ik hier 
een bed huren?”

 - Een leerling uit groep 4.

Komt een kind naar de directiekamer en zegt“Meneer Peter, we 
willen even zeggen dat u de beste directeur van onze school bent”.

– Een leerling uit groep 3.

Hoogtepunt
van het

jaar

”Het is een voorrecht om op 
de Korenaer te mogen werken”.

– Een leerkracht


