
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.

Leid aad

MARAP 1E PERIODE (JAN T/M MEI) 2016

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.

Ontwikkeling

Wij denken in uitdagingen en 
kansen

Ontwikkelen en leren. 

Het groepsgemiddelde van de huidige groep acht ligt onder de gestelde 
ondergrens door de inspectie. Dertien kinderen uit groep acht maakten 
de Cito Eindtoets en presteerden individueel volgens verwachting en de 
doorlopen ontwikkeling van het kind. Er is onder andere intensief gewerkt 
met de nieuwe methode voor het spellingsonderwijs, waardoor een mooie 
vooruitgang is waar te nemen en er hoger gescoord is dan in het 
verleden.
Van belang is het blijven evalueren van het taal- en rekenonderwijs op 
IKC Regenboog. In teamverband analyseren en verbeteringen 
constateren zou er toe moeten bijdragen dat de onderwijsachterstand die 
er nu bij te veel kinderen is in de start van groep acht, teruggedrongen 
wordt. 

Studiereis Denemarken

We zijn trots op de studiereis naar 
Kopenhagen met de collega’s van IKC 
Regenboog en Bs De Teugelaar. Goed 
voorbereid en iedereen met eigen 
kijkpunten en vragen, zijn we op reis 
gegaan. Natuurlijk met het doel om met 
deze ervaring zowel afdeling opvang als 
onderwijs te kunnen verrijken en/of 
verbeteren. Eén van de punten die erg is 

opgevallen, is het eigenaarschap bij kinderen & professionals. In 
Denemarken worden alle kinderen betrokken bij hun eigen leerdoelen en 
leerproces. Er wordt afgestemd op wat de kinderen willen leren en hoe ze 
dat willen leren. 
Binnen IKC Regenboog groeien we naar meer eigenaarschap bij onze 
kinderen zodat zij regie voeren over hun eigen ontwikkeling. We zijn 
hierin gestart met het voeren van kindgesprekken (Pedagogisch 
medewerker/leraar en kind) en het inzichtelijk maken van de doelen voor 
de kinderen, zodat ze een beeld hebben van de verwachtingen. 

CITO Eindscore 2016

2015

528.4

2016

523.3

2014

532.4

KindRaad Regenboog

Wat hebben jullie gedaan de afgelopen 
periode?
We zijn bij elkaar geweest met juf Karlijn 
en we hebben gepraat over het speelplein, 
wat we bij een nieuw speelplein zouden 
willen. We hebben hierover een brief 
geschreven om geld te vragen zodat we 
het speelplein mooier kunnen maken. We 
zijn ook bij een speelplein van SKBO gaan 

kijken voor ideeën en zijn we langs alle groepen gegaan. Alle kinderen 
hebben hun ideeën aan ons door kunnen geven. Ook hebben we gepraat 
met iemand uit de wijk die wilde weten wat wij vinden van de wijk.
Wat vonden jullie het leukst om te doen?
Met juf Karlijn samen over het speelplein praten, bij elkaar komen en bij 
SKBO op bezoek gaan.
Wat zou je de komende maanden nog willen doen?
Wij willen heel erg graag buitenles en nog bij elkaar komen om te praten 
over wat we nog meer kunnen doen.  

Mahdia, Harun, Tony, Milano en Jasmin

Dank je wel ouders voor 
alle hulp in welke vorm dan 
ook! 

In gesprek met kinderen

Op IKC Regenboog vinden we het erg 
belangrijk om met de kinderen te praten 
en niet over de kinderen. Kinderen 
kunnen zelf prima aangeven wat goed 
gaat, waar groeimogelijkheden liggen en 
welke leerwensen ze hebben. Tijdens het 
voeren van gesprekken met elkaar 
ondersteunen en stimuleren de 
leerkrachten de ontwikkeling van de 

kinderen. De afgelopen periode hebben de leerkrachten scholing genoten 
in het voeren van de zogenaamde kindgesprekken. Tijdens het  rekenen 
werden diagnostische rekengesprekken gevoerd waarin leerkracht en kind 
samen bespraken waar eventuele hiaten zitten. De leerkrachten hebben 
zichzelf tijdens het gesprek gefilmd en met elkaar gekeken naar de 
manier waarop deze gesprekken gevoerd werden. 
Op deze manier geven we elkaar feedback en leren we zo van en met 
elkaar. Kinderen en leerkrachten moeten natuurlijk nog wennen maar ze 
geven aan het een waardevolle ontwikkeling te vinden. We gaan er dus 
zeker verder mee door!

Projecttijd

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

We geven ieder kind en de 
professional, de ruimte om de 
beste versie van zichzelf in te 

kleuren.

Ruimte


