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Een terugblik op 2016 

...we geïnvesteerd hebben in 
de relatie met kinderen. 
Start van het schooljaar 
begonnen met de Gouden 
Weken; kennismaking, 
groepsvorming en het 
uitspreken van 
verwachtingen stond 
centraal. Er zijn Energizers 
gedaan en kindgesprekken 
gevoerd.

...het team veel overleg heeft 
gehad. We kennen en zien 
elkaars kinderen.

...we scholing hebben gehad 
over assessmentgesprekken.

...er een verdieping heeft 
plaatsgevonden in 
IPC-onderwijs. Leerkrachten 
planden en organiseerden 
zelf het IPC-thema. Ouders 
en omgeving werden meer 
betrokken bij het proces.

…ook leerwanden steeds 
professioneler werden.

…ICT-mogelijkheden meer 
werden ingezet. Kinderen 
zijn ICT-vaardiger 
geworden, doordat zij bij 
IPC veel moesten opzoeken 
en presentaties hebben 
gemaakt.

...we hard hebben gewerkt!

...de leerkrachten in de 
bovenbouw vakadoptie 
hebben toegepast, waar zij 
lesgaven in een bepaald vak 
in alle groepen. In de 
onderbouw werkten de 
klassen samen met IPC.

...de nieuwe leerlingenraad 
zich heeft voorgesteld en 
actief bezig is geweest om de 
gestelde doelen vanuit de 
kinderen waar te kunnen 
maken.

...we gemerkt hebben dat 
een spetterend startpunt 
kinderen prikkelt om meer 
te willen weten van het 
onderwerp. Het onderwijs 
krijgt thuis zijn vervolg.

...het JFKaatje bomvol 
fantastische foto’s heeft 
gestaan met activiteiten van 
IPC-thema’s.

...kinderen tegen ouders of 
collega-leerkrachten 
enthousiast verteld hebben 
over IPC. We hebben laten 
zien wie we zijn!

...leren centraal stond! De 
leerkrachten zijn zich 
bewust geworden van het 
werken vanuit doelen. Een 
les kan leuk zijn, maar 
kinderen moeten vooral iets 
leren!

...de organisatiestructuur 
waarin kinderen in kleine 
groepjes rekenen, taal, lezen 
en spelling kregen, zijn 
vervolg heeft gekregen.

...we trots zijn op het 
onderwijs op BS John F. 
Kennedy!

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

Dat verdient een pluim! 
Opstekers uit 2016

2017: we gaan er tegenaan!

Gehoord in de klas

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.

John F. Kennedy
Bezoek ons online: www.bs-jfk.nl

Hoogtepunt
van het

jaar

Een kleine veilige school waar iedereen 

elkaar kent en waar leren centraal staat!

In 2017 gaan we de gekozen weg stevig vast zetten en verankeren in onze school. 
Dit doen we door:

HET KIND... persoonlijk te kennen. Door ouder-kindgesprekken en 
kindgesprekken te voeren weten we elkaars verwachtingen en kunnen 
we inspelen op persoonlijke leerbehoeften. We werken met effectieve 
directe instructie in kleine groepen, met in de bovenbouw 
vakspecialisten. 

HET ONDERWIJS > De teamscholing van IPC wordt na een tweejarig 
professionaliserings-traject afgerond. In het nieuwe schooljaar starten 
we een nieuwe cyclus en verankeren we het curriculum in de school. 
Dit doen we SAMEN, met elkaar!

Hoogtepunt juf Maria!
Afgelopen jaar vierde ik mijn 40 jarig onderwijsjubileum. Een prachtige dag! Mijn 
moeder van 96 jaar was aanwezig en merkte op dat ze nog nooit een les had gezien 
van mij. Ik heb mijn moeder uitgenodigd om een les bij te wonen over de boerderij. 
Mijn moeder heeft vroeger zelf een boerderij gehad. Kinderen en ik hebben 
genoten. Mijn moeder ook, vol trots vertelde ze aan iedereen hoe leuk het was 
geweest!

Dank gaat uit naar de 
biebouders. Het is super 
fijn dat zij zich inzetten 
om kinderen boeken te 
laten lenen uit de mooie 
schoolbieb!

Peter, de man van onze 
administratief medewerker juf 
Adrie helpt vaak met klusjes. 
Fijn dat hij er zo vaak is en ons 
met werkelijk álles wil helpen! 
Peter bedankt!

Juf Anike verdient een pluim! 
Zij vervangt al geruime tijd. We 
kunnen altijd op haar rekenen. 
Fijn dat er invalkrachten zijn, 
want zo kan het onderwijs 
toch doorgaan.
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“Hier zitten ze! Jeugdstadsprins en 
adjudant van Oss!”
– Groots geplakt op het raam van groep 7-8

“Het voelt als thuiskomen! Wat fijn om hier op school te 
werken.”
– Juf Marloes die al eerder op de John F. Kennedy heeft gewerkt  


