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De Korenaer

Samen het leven leren,
samen leren leven
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ZIEN & ZIJN
STRALEN
We zijn wat we zeggen en
We stralen en schitzien elkaar. We maken
teren en zijn trots op
geen onderscheid tussen
onszelf. We hebben het
kinderen, ouders, leralef veranderingen aan te
ren, directeuren en angaan en grenzen te verderen, de mens staat
leggen. We vieren mijlpalen,
centraal en niet de
delen momenten en creëren
functie. We geven
herinneringen. We zien uit naar
vorm aan pedade toekomst en hebben plezier in
gogisch partons werk.
nerschap.

In de Corona periode
zijn we meerdere organisatorische uitdagingen
RUIMTE EN RICHTING
aangegaan. Ons team
We maken ruimte voor talent.
heeft zich sterk, flexibel, en
We durven te twijfelen. We stiambitieus gericht op het biemuleren het maken van eigen
den van onderwijs op afstand
keuzes en we tonen eigeen
het bieden van noodopvang.
naarschap in de ontwikWat een uitdaging!
keling van onszelf. We
maken tijd en hebben
geduld. Er is vrijheid in
We hebben het lef veranderingen
gebondenheid. We
aan te gaan, grenzen te verleggen en
hebben oprechte
grenzen te stellen.
nieuwsgierigheid
Onderwijs
op afstand vormgeven bleek
naar de ander.

een uitdaging van groot formaat. Op korte
termijn een nieuwe vorm van onderwijs realiseren, contact maken via Teams, instructiefilmpjes
maken en thuispakketjes realiseren. Wat heerlijk
om de enthousiaste reacties van kinderen te ervaren.

We hebben
getracht om een
aanbod te bieden
KIND ONDERWIJS KWALITEIT
waarin een goede
Iedereen is welkom op onze scholen/
mix van online, offline
kindcentra. Iedereen mag zijn wie hij
en ontspanning cenof zij is. Het kind is onze leidraad.
traal stonden. Mooi om
Ook in een nieuwe werkelijkheid
van onderwijs op afstand. Ieder
het enthousiasme te zien
kind is onze opdracht. We lewaarmee er gewerkt is. Het
ren kinderen kennen in al hun
contact met elkaar was en is
eigenheid, creativiteit en dihet meest het belangrijk. Elkaar
versiteit. Leren en lesgeven
zien; en merken dat het goed met
is persoonltijk. We hebben
hoge verwachtingen. We
elkaar gaat.

kiezen voor diepgang
en nieuwsgierigheid.
Ons onderwijs deugt.

De Korenaer is in deze periode de samenwerking aangegaan
met 3 andere scholen in de wijk. Samen hebben we zorggedragen voor de noodopvang. Goed om op deze wijze samen
te werken en in verbinding te staan met andere scholen
in de wijk.

WAT WE OOK NOG WILLEN ZEGGEN

Met de keuzes die we gemaakt hebben in de Corona periode blijft het lastig om het voor alle partijen goed te doen.
We hebben getracht door overleg met de MR en kinderopvang de goede keuzes te maken voor de kinderen en
het onderwijs.

En dat partnerschap is de afgelopen maanden geïntensiveerd.
Op onze school heeft dat het volgende opgeleverd …
Ouders zijn partner in onderwijs
geweest. We zijn hen dankbaar
voor de tijd en energie die zij gestoken hebben in het thuisonderwijs. De kinderen zijn op veel fronten gegroeid.

SAMEN
We leren en werken in betekenisvolle verbinding met elkaar
en met de werkelijkheid om ons
heen. Elke school is verbonden
met de wijk of het dorp. Scholen kiezen een eigen schoolconcept of profilering. We waarderen diversiteit. Een
school is een democratische gemeenschap en draagt bij aan de maatschappij.
We zijn samen verantwoordelijk voor de
school en stichting. We voelen ons er veilig.

