
Het kind  Onderwijs Ruimte Samen Zien & Zijn

Hoogtepunt van het jaar
Wij kijken met grote tevredenheid en met gepaste trots terug op het inspectie-
bezoek van april 2016.  Bijzonder blij met deze erkenning voor de vele inspannin-
gen die het team, de kinderen en de ouders de afgelopen 4 jaar hebben geleverd. 
Samen verantwoordelijkheid pakken voor goed onderwijs en dit op onze wijkschool 
De Blinkerd zo mooi waarmaken. Onze kinderen in de wijk De Ruwaard hebben 
recht op het best mogelijke onderwijs.
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Een terugblik op 2016 

Lekker in je vel zitten is 
belangrijk. Daarom heeft De 
Blinkerd ‘lekker in je vel 
weken’ ingevoerd. Tijdens 
deze weken heeft gezonde 
voeding, bewegen en goede 
hygiëne extra aandacht. 
En.. onze activiteiten blijken 
succesvol. Vanuit een 
fit-meting drinken we meer 
water, eten we meer GRUIT 
en spelen we meer buiten 
dan 2 jaar geleden!

Juf Mariëlle en Juf Karin 
vulden hun professionele 
ruimte betekenisvol in. Zij 
begonnen in 2016 een 
MASTER SEN opleiding en 
prikkelen met hun opgedane 
kennis en kunde het team en 
de kinderen. Zij pakken 
steeds meer podium als 
specialisten en durven 
steeds meer van gebaande 
paden af te gaan.

Ook in 2016 was SAMEN nog 
steeds MEER. Ontmoeten en 
overdracht is belangrijk en 
daarom hebben we 2 
middagen georganiseerd 
waarin we samen 
professionaliseren. Zo 
worden ALLE professionals 
van De Komeet steeds 
breder ingezet. 

Doen wat je zegt! Dus… 
vanuit onze gedrags-
verwachting praten we 
steeds meer en beter MET 
kinderen; in goed gesprek 
met kinderen over hun ‘zijn’, 
zodat we ze steeds beter 
gaan ‘zien’ en op hun 
onderwijsbehoeftes kunnen 
afstemmen. 

We worden steeds 
mediawijzer op De Blinkerd. 
We weten steeds beter hoe 
media ons dagelijks leven 
beïnvloeden. Deze 
vaardigheid maakt dat we 
lekkerder in ons vel komen 
te zitten. Want mediawijze 
kinderen en leerkrachten 
maken gezonde en 
verstandige keuzes. Voor 
vandaag, voor morgen en 
voor de toekomst.

We kijken met plezier terug op
een geslaagd 2016...

Dat verdient een pluim! 
Opstekers uit 2016

Wij zwaaiden met grote 
waardering voor hun 
bijdrage aan ons 
onderwijs in 2016 Ans de 
Groot, Loes van Laarhoven en 
Pamela van Willigen uit.  

Waar zouden wij zijn zonder 
Meneer Pedro! Met grote 
betrokkenheid zorgen voor De 
Komeet en De Blinkerd. Een 
dikke DANKJEWEL namens alle 
gebruikers. 

Zij vangen elkaar op, ze vullen 
elkaar aan. Zij rechten de rug 
en zetten de schouders 
eronder, juist als het even 
tegen zit. Een diepe buiging 
voor het team van De Blinkerd! 
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2017: we gaan er tegenaan!

Gehoord in de klas

ONDERWIJS > In 2017 gaan we het rekenproces met inzet van een 
nieuwe rekenmethode passend inrichten en gaan we onze kennis en 
uitvoering van ons lees- en spellingsonderwijs (ZLKLS) weer 
aanscherpen. Omdat we nu mediawijzer zijn, gaan we in 2017 een visie 
op mediawijsheid formuleren en aan de slag met een leerlijn 
mediawijsheid. 

HET KIND > zorg moet (aan)sluitend zijn. Dit door een goede, 
sluitende overdracht en uitwisseling van opvang naar onderwijs, van 
zorg thuis naar school, van school naar zorg thuis, van basis naar 
voortgezet onderwijs. Samenwerkend, vanuit 1 plan, de beste zorg 
voor het kind en ouders organiseren en zo zorgen voor een optimale 
ontwikkeling. In 2017 blijven we onze relaties verstevigen ten behoeve 
van een (aan)sluitend kindzorgsysteem. 

Tijdens de herfstwandeling; “juf, die boom 
is bijna kaal, net zoals mijn vader”

– Gelezen op klasbord

“Eén voor allen en allen voor één, dat is het échte 
Blinkerdmerk.”

– Collega’s Blinkerd op laatste onderwijsdag van 2016

Iedereen de moeite waard!

Leid aad Wij staan voor goed onderwijs. Het kind is onze LeidRaad. Verbonden met de wereld 

maken we ruimte en zien we elkaar. Samen eigenaar van ontwikkeling; wij zijn SKBO.
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