
Zien & Zijn  
Wij zetten talenten van 

leerkrachten, kinderen en 
ouders in bij ons onderwijs, bij 

vieringen, speciale weken en/of 
middagen (ook: techniekweek,

Kinderboekenweek). Wij stellen 
ons open op en organiseren 
daarvoor open ochtenden of 

inloop ochtenden. Wij willen ons 
verantwoorden en gehouden 

worden aan onze eigen 
afspraken.

Samen 
Wij ervaren een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor de 
gehele school. Samen dragen 

wij de school en steunen we 
elkaar. Wij voelen ons veilig,
spreken elkaar aan op ieders 

verantwoordelijkheid en 
vieren samen successen!

 

Leid aad

Ontdekken en ontwikkelen van talenten 
in een veilige omgeving.
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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.

Het kind 
Wij leren het kind en zijn 

talenten beter kennen. We 
werken aan meer eigenaar-

schap bij kinderen door meer 
met hen te praten. We helpen 
kinderen talenten ontdekken 
en ontwikkelen. Wij leren hen 

problemen oplossen, plannen, 
reflecteren en controle 

uitoefenen. Wij leren 
vaardigheden aan die het kind 

in de toekomst nodig heeft. 

Stimuleren en volgen van de ontwikke-
ling van kinderen is een belangrijk 
onderwerp bij de groepen 1 en 2. Er 
wordt in de kleutergroepen steeds meer 
ontwikkelingsgericht gewerkt. Leren 
vanuit hoeken en spel staat centraal. Er 
wordt langer de tijd genomen voor de 
thema's en de thema's worden meer 
uitgediept. Mooi onderwijs gericht op de 
ontwikkeling van 
het jonge kind.
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Er zijn twee inloopmomenten voor ouders 
geweest. Tijdens het laatste half uur van 
de dag mochten ouders de klas van hun 
kind(eren) bezoeken. Zij konden zo een 
kijkje nemen in de alledaagse lespraktijk 
en betrokken worden bij het werk van hun 
kinderen. We hopen dat ouders zich nog 
meer betrokken voelen bij ons onderwijs, 
onze school en zo een beeld krijgen van de 
praktijk. Voor volgend schooljaar staan er 4 
inloopmomenten op het rooster ingepland.

 

De vakgroep ICT heeft leerlijnen op 
gebied van ICT-vaardigheden en media-
wijsheid ontwikkeld. We gaan hier 
volgend schooljaar enthousiast mee 
beginnen. Daarnaast zijn de groepen 5 
t/m 8 met de methode Mediawijsheid 
Kidsweek in de klas aan de slag gegaan. 
Er zijn per klas twee extra mini laptops 
aangeschaft die al volop gebruikt 
worden. De eerste beginselen van 
programmeren worden aangeboden met 
de nieuw aangeschafte Beebot. 

We hebben ruimte gemaakt om samen met 
het team van b.s. JF Kennedy vooruit te 
kijken naar ons toekomstig onderwijs in 
een nieuw gebouw. In het afgelopen half 
jaar hebben we met elkaar kennisgemaakt 
en zijn we begonnen met het leggen van 
ons fundament. Welke kernwaarden willen 
we in ons toekomstig onderwijs laten zien? 
Op welke wijze willen we dit vorm gaan 
geven? In de maanden die nog voor ons 
liggen zullen wij u op de hoogte houden 
van dit proces en uitnodigen uw inzichten 
met ons te delen.

Ruimte 
Wij maken ruimte voor ontwikke-
ling van talenten, voor onderzoek 

en (21ste eeuwse) vaardigheden 
van kinderen. We maken ruimte 

voor vroeger starten met Engels. 
Wij maken letterlijk ruimte in het 
gebouw voor diverseactiviteiten, 

leerstijlen en werkplekken 
(statafels, individuele werkplek-

ken, computerplekken en samen-
werkplekken). Wij maken ruimte 

voor elkaar, vieringen en samen-
werking 

Onderwijs 
Onze basis is op orde. Wij 

bieden ons onderwijs 
tenminste in 3 niveaus aan.

Onze leerkrachten hebben 
zicht op leerlijnen en kennen 

de methodes. Daardoor 
kunnen ze er flexibel mee 

omgaan. Wij bekijken kritisch
welke toetsen we wel en niet 

afnemen. Wij maken ruimte 
voor mediawijsheid en ICT. 

Het onderwijs wordt niet alleen ingericht 
door onze eigen leerkrachten, maar we 
proberen het aanbod ook zo dynamisch 
mogelijk vorm te geven in samenwer-
king met andere partijen. Enkele voor-
beelden:

- Een les over magnetisme in groep 5  
  gegeven door een oud leraar van 
  het ROC in Oss. 
- In groep 8 lessen over samenwerken 
  gegeven door Jan Loeffen (kinderarts). 
- Sportlessen tijdens de Koningsspelen  
  waarbij verschillende verenigingen
  betrokken waren. 
- Onze vaste partner Peuternet 'Het  
  Aardbeivlindertje' .
Activiteiten en vieringen waarbij de 
peuters nauw betrokken zijn op hun 
eigen niveau. Een mooie ontwikkeling in 
de doorgaande lijn van 2 tot 13 jaar die 
steeds concreter vorm krijgt.


