
Ontwikkeling

Wij denken in uitdagingen 
en kansen.

 
Ontwikkelen en leren.  

Leid aad

We geven ieder kind de ruimte om 
de beste versie van zichzelf in te kleuren

MARAP 1E PERIODE (JAN T/M MEI) 2017

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 
We zijn uniek dus bijzonder

  
Zien en gezien worden 

Heel trots zijn wij op de kinderen, hun ouders en de leerkrachten! 
Na acht jaar onderwijs scoren de groep acht leerlingen op de Cito Eind-
toets 4 punten boven de ondergrensscore van de inspectie. Dat is een 
fantastische prestatie!
We merken dat het enorm helpend is om kinderen en hun ouders regel-
matig inzicht te geven in de groei die zij gedurende het jaar maken. 
De gesprekken daarover helpen de kinderen in hun motivatie en doorzet-
tingsvermogen. We zetten dit komend onderwijsjaar zeker voort.

Centrale Eindtoets 2017

2016

523,3

2017

532,7

2015

528,5

We geven ieder kind en de 
professional, de ruimte om 

de beste versie van zichzelf 
in te kleuren.  

 

Ruimte“Dank je wel voor ons splinternieuwe 
speelplein”, klonk het in allerlei versies 
voor de Lions. 
De originele verrassende bedankminuut-
jes door de kinderen werden zeer 
gewaardeerd.
Zelfs de allerkleinsten van het IKC deden 
er enthouasiast aan mee!

Zien & Zijn  
We zien de kinderen en zien 

het belang om de kinderen 
echt te kennen. 

 
We zijn ons altijd bewust van 

het individu. We zien het ‘zijn' 
van de kinderen. 

Samen
We voelen ons fijn 

en geborgen.
 

We vormen samen een 
veilige omgeving. 

  

Karin van Schijndel
(@karinvschijndel)
TROTS op kinderen van Gr 2 
@IKCRegenboogOss vandaag een 
rondleiding gegeven in ons museum aan 
hun ouders en grootouders met 
museumgids   01-06-17  05:33

IKC Regenboog Oss 
(@IKCRegenboogOss)
We hebben er een prachtige groep 
mediatioren bij #trotsopgr7 #proficiat 
@VreedzameSchool @skbo_oss samen 
verantwoordelijk voor fijne sfeer   22-04-17  

00:43

Richard vander Horst (@72techniek)
Weer lekker onderzoeksweer 
@IKCRegenboogOss @skbo_oss 
#denkendoendelen
07-04-17  06:11

IKC Regenboog Oss 
(@IKCRegenboogOss)
Bijeenkomst team 4-12 didactisch 
handelen wat doen we hoe ziet dat er uit 
welke verwachtingen hebben we gelijke 
beelden en doorgaande lijn
05-04-17  04:48


