Regelmatig maakt u keuzes voor de toekomst van uw kind. Soms is een
beslissing eenvoudig en tegelijk vaak ook erg belangrijk. Zoals de keuze van een
basisschool.
Deze keuze moet al erg vroeg gemaakt worden. Al vrij snel na de geboorte van
uw kind, als het gaan naar een basisschool nog ver van u af ligt, moet u zich al
gaan oriënteren hierop.
Wij hopen met de schoolgids, die u hier op de website kunt lezen, een goed
beeld van onze school te geven, m.n. voor allen die een school zoeken.
Door de jaren heen is het onderwijs voortdurend in ontwikkeling. Veel dingen zijn
verbeterd: er wordt steeds meer uitgegaan van de onderwijs- / leerbehoeften
van een kind. Om daar aan te kunnen voldoen zijn er leerkrachten nodig die op
verschillende manieren een goed beeld kunnen vormen van de kinderen. Zij
blijven zich ontwikkelen en specialiseren om datgene te kunnen bieden waar de
kinderen behoefte aan hebben.
Soms lukt het niet de (noodzakelijke) speciale hulp in de groep te organiseren.
Of dit nu is voor de kinderen die moeite hebben met leren of juist heel
gemakkelijk leren, er is daar een speciale leerkracht voor beschikbaar. Deze
speciale hulp wordt op een rustige plek binnen of buiten de groep geboden. In de
school zijn diverse ruimtes aanwezig waar ongestoord met groepjes kinderen
gewerkt kan worden.
In verschillende groepen wordt extra ondersteuning geboden door een leerkracht
die een dagdeel dubbel voor een groep is ingepland. Deze momenten worden
gebruikt om met kinderen aan het werk te gaan die wat extra aandacht nodig
hebben.
We maken volop gebruik van de computer; we zien dat echter als een
hulpmiddel en niet als vervanging van de leerkracht.
De leerkracht kan de twinkeling in de ogen van een kind zien als het plezier heeft
of de twijfel als het niet weet hoe verder te gaan. Dat krijgt een computer nog
niet voor elkaar.
Een uitgebreide beschrijving van de school, onze visie op onderwijs en hoe we
die vorm willen geven kunt u vinden in het schoolplan en in de schoolgids.
Het schooljaarplan 2019-2020 is onderdeel van het schoolplan 2019-2023.
Het schoolplan is hét kompas voor de schoolontwikkeling en de
kwaliteitsverbetering. Het geeft de richting aan voor de keuzes die de school
maakt en het geeft sturing aan de uitwerking in concrete activiteiten in
dit schooljaarplan. Aan het einde van het schooljaar evalueren wij puntsgewijs
de behaalde resultaten.

