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Een terugblik op 2016 

We zijn gestart met het 
voeren van 
ouder-kindgesprekken in de 
groepen 5 t/m 8. Samen met 
ouders en hun kinderen 
gesprekken voeren over het 
onderwijs leerproces en het 
welbevinden. Ontzettend 
leerzaam voor alle partijen.

De leerlingenraad heeft in 
2016 meer vorm gekregen. 
Eerste aanpassingen, waar 
de leerlingenraad om 
gevraagd heeft op het 
schoolplein, zijn uitgevoerd.

In groep 3 zijn we gestart 
met de nieuwe aanvankelijk 
leesmethode Lijn 3. Een 
leesmethode die helemaal 
aansluit bij de leeftijdsfase 
van kinderen die leren lezen. 
Daarnaast zijn we in de 
groepen 4 t/m 8 gestart met 
de methode STAAL. Deze 
methode hebben we 
aangeschaft voor de vakken 
taal en spelling.

We zijn gestart met het 
sociaal- emotioneel 
programma van KiVa. 
Scholing van het team, een 
informatieavond voor onze 
ouders zijn daar aan vooraf 
gegaan. 'Samen' is een kern-
woord voor KiVa. Samen 
zorgen we er voor dat ieder-
een een fijne tijd heeft op de 
Korenaer. In november 
hebben we een gezamenlijke 
studiedag gehad met de 
John F. Kennedy school. We 
zijn verschillende scholen In 
Nederland gaan bezoeken 
met als doel: de blik naar 
buiten. Wat een leerzame 
dag, een kijkje in de keuken 
bij een andere school.

In juni hebben we een 
enorm geslaagde 
ateliermiddag gehad. Ouders 
verzorgden workshops en 
begeleidden samen met de 
leerkrachten allerlei 
creatieve en sportieve 
activiteiten. Hierbij komen 
de verschillende talenten 
van kinderen goed uit de 
verf. Hier gaan we mee 
verder in 2017.

Naast de plusklas voor groep 
6 t/m 8 zijn we dit jaar 
gestart met een plusklas 
voor groep 4 en 5. Kinderen 
die meer uitdaging 
aankunnen, krijgen deze in 
de vorm van filosofielessen 
en het werkboek Mindset 
van Het TalentenLab.

In 2016 zijn we gestart met 
een leerlijn voor ICT gericht 
op mediawijsheid. In deze 
tijd een steeds belangrijker 
onderwerp.

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

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.

De Korenaer
Bezoek ons online: www.korenaer-oss.nl

Een schoolreisje stond vele jaren bovenaan het verlanglijstje van onze kinderen. 
In 2016 gingen de leerlingen van de Korenaer voor het eerst op schoolreisje.

Groep 1 en 2 naar Okido, groep 3 t/m 5 naar Tivoli en groep 6 t/m 8 naar Toverland. 
Wat een feest met de bus op pad! Alle groepen hadden een uitstapje passend bij hun 
eigen leeftijd en wat hebben ze genoten en gespeeld. Het weer zat gelukkig mee en 
we hebben een stralende dag gehad met vrolijke snoetjes. 

In groep 1/2 komen 3 
keer per week twee 
vrijwilligers het eten en 
drinken van de kleuters 
begeleiden. Layloma en Lia, 
dankjewel voor jullie 
ondersteuning.

In 2016 hebben we afscheid 
genomen van 3 
onderwijskanjers. Zij genieten 
van hun welverdiende 
pensioen. Dankjewel Jan, Sandra 
en Yvonne.

De Beestenbende zorgt voor een 
opgeruimde wijk. Kinderen 
ruimen samen met ouders 
vrijwillig straten en pleinen 
op. Op onze school hebben we 
veel deelnemers!
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"Als ik oud ben wil ik hier ook wel wonen!"
– Twee kinderen, na uitstapje naar Loovelt 

(verzorgingstehuis) om met de bewoners te gymmen

In een gesprekje over mensen die in de 
wintermaanden naar Spanje gaan voor het 
weer zegt een kleuter: "Oh, net als een vogel!"

Ontdekken en ontwikkelen van talenten

in een veilige omgeving!
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In 2017 gaan we verder met het ingezette traject van de 
muziekscholing. Leerkrachten leren op (nog) meer manieren hoe 
muziekonderwijs te geven in hun groep. Er zijn cursusmiddagen en de 
leerkrachten worden geobserveerd en ontvangen feedback. Ook 
ontwikkelingsgericht werken in de kleutergroepen en sociale 
emotionele vorming worden verder doorontwikkeld. Verder 
ontdekken we de mogelijkheden voor een samenwerking met de John 
F. Kennedy school in de nabije toekomst. Er worden plannen gesmeed 
voor een nieuw of verbouwd gebouw en we kijken volop naar buiten 
voor inspiratie. We vieren onze successen en kijken daarnaast kritisch 
naar binnen. We willen ons nog meer open stellen voor ouders door 
middel van kijk momenten in de groep.


