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Hoogtepunt van het jaarIn augustus is de school, in 
samenwerking met basiss-
chool John F. Kennedy, met 
een pilot gestart voor een 
Plusklas voor meer- en 
hoogbegaafde leerlingen. 
Concreet betekent dit dat 
wekelijks op donderdag tijd 
wordt besteed aan het 
bieden van iets extra’s aan 
deze kinderen. Deze pilot 
Plusklas staat onder leiding 
van onze orthopedagoog en 
wordt ondersteund door de 
intern begeleiders van beide 
scholen. Wij zijn erg blij met 
deze ontwikkeling.

Terugkijkend op 2013 kunnen 
wij zeggen opnieuw erg blij te 
zijn een 50-tal kinderen een 
goede plek te hebben gegeven 
in het voortgezet onderwijs. 
Wij zijn trots dat we hebben 
bijgedragen aan hun 
ontwikkeling en we zijn blij 
met de mooie resultaten van 
de Eind Cito. Naast de 
cognitieve kennis, hebben de 
kinderen onder andere hun 
creatieve kwaliteiten kunnen 
tonen in een 
afscheidsmusical, een 
ondernemersmarkt en 
schoolverlaterskamp.

 
Daarnaast is het fijn te zien 
dat we een groot aantal 
nieuwe inschrijvingen van 
kleuters hebben. Het 
vertrouwen in onze school dat 
ouders hiermee uitspreken, 
stellen wij zeer op prijs. 
Terugkijkend kunnen we 
zeggen dat er ook 
verschillende verbeterpunten 
aan de orde zijn gekomen. 
Hieraan blijven we werken. 

Om alle ouders en kinderen 
op de hoogte te houden van 
het wel en wee op school, 
hebben we de agenda, ’t 
Korenaertje, verder 
ontwikkeld in een 
volwaardige nieuwsbrief: Het 
Korenaernieuws. Deze komt 
tweewekelijks uit gedurende 
het schooljaar. De lay-out 
hiervan is door onze 
administratieve kracht 
Roswitha en leerkracht Rilana 
ontworpen.

Een terugblik 
op 2013

Dat verdient een pluim! Opstekers uit 2013

2014: we gaan er tegenaan!

Bezoek ons online: www.korenaer-oss.nl

AnneMarie Laurijssen 
Een moeder van wie de 
kinderen allang van onze 
school af zijn. Ze is al jaren 
bibliotheekmoeder. Daarbij 
staat ze ons geheel vrijwillig 
terzijde bij het individueel 
toetsen. Zo brengt zij nog 
menig uurtje door op onze 
school. Dank je wel.
 

Gehoord in de klas

Alle ouderwerkgroepen  
Te weten: Oudervereniging, 
MR, toneelgroep, 
decoratiegroep,  
hoofdluiscontrolegroep, de 
bibliotheekouders en 
klassenouders. Zonder deze 
werkgroepen zou de basis 
onder allerlei leuke, vrolijke, 
noodzakelijke activiteiten 
wegvallen, die wij als 
leerkrachten niet allemaal 
kunnen doen. Een grote 
pluim.

Alle invalleerkrachten
Gepland of ongepland, als 
we invallers nodig hebben 
staan ze voor ons klaar. Met 
veel plezier komen ze om 
niet altijd gemakkelijk werk 
te doen. Wij geven hen een 
pluim voor hun grote ijver 
en toewijding.

Op dit moment werkt de 
school onder andere aan de 
volgende onderwerpen: 
Passend Onderwijs, 
ontwikkeling van een 
Integraal Kind Centrum, 
eventueel veranderende 
schooltijden en 
onderwijskundige 
ontwikkelingen in 
samenwerking met Katholiek 
Pedagogisch Centrum (KPC). 
Voor wat betreft de 
ontwikkeling die alle scholen 
in Oss aan het maken zijn 
richting een Integraal Kind 
Centrum, is onze school in 
gesprek met de 
opvangorganisatie 

Het Buitenschools Net. De 
bedoeling hiervan is een 
doorgaande lijn te 
organiseren op het gebied 
van opvang en onderwijs van 
kinderen in de leeftijd van 2 
t/m 12 jaar. In de loop van 
2014 zullen ouders hierover 
worden geïnformeerd.

Verder zal 2014 een jaar zijn 
waar we gezamenlijk 
reflecteren op ons onderwijs 
en wat er nodig is om onze 
kinderen goed te laten 
functioneren in deze snel 
veranderende samenleving.

Thijs Lenderink uit groep 1a 
weet heel goed wat je met de 
zandbakspullen moet doen: 
“Met een schep kun je 
scheppen, met een zeef kun 
je zeven en met een emmer 
kun je emmeren!”

- Thijs Lenderink uit groep 1a 

“Wat is een courgette?” 
“Oh zo’n ding heeft mijn 
oma aan, wat je strak trekt”. 
(corset).

- Leerling uit groep 7

1 2 3

Kind uit groep 7 tijdens lezen 
van het woord “papaverveld”. 
Hij leest “papa vervelt”. 

- Leerling uit groep 7
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