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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.

Dit was in het afgelopen jaar merkbaar
door het opnieuw investeren in de didactische
RUIMTE EN RICHTING
kwaliteiten van de leraar.
We maken ruimte voor talent.
We durven te twijfelen. We stiWe volgen dit schooljaar met
muleren het maken van eigen
alle leraren in alle groepen
keuzes en we tonen eigeeen professionele ontwikkeling
naarschap in de ontwikvoor wat betreft effectieve instruckeling van onszelf. We
tie. Dus het geven van kwalitatief
maken tijd en hebben
goede uitleg staat in de lessen cengeduld. Er is vrijheid in
traal!

Op onze school heeft dat het volgende opgeleverd …
Een nauwere samenwerking en contact met BSO Avem, omdat zij voor
een deel ondergebracht zijn in ons
gebouw. Deze samenwerking was
er al met Peuternet en nu ook met de
voor- en naschoolse opvang.
Het team heeft gekozen om werkdrukmiddelen in te zetten voor een
nieuw te benoemen onderwijsassistent en continuering van de gymlessen door het Sport Expertise Centrum. Tijdens de gymlessen heeft de
leraar zelf tijd om aan administratieve taken te werken.

gebondenheid. We
hebben oprechte
nieuwsgierigheid
naar de ander.

Voor onze school
betekende dit: In
coronatijd hebben
KIND ONDERWIJS KWALITEIT
we er toch voor geIedereen is welkom op onze scholen/
kozen om ouder (kind)
kindcentra. Iedereen mag zijn wie hij
gesprekken op school
of zij is. Het kind is onze leidraad.
te voeren. We vinden het
Ook in een nieuwe werkelijkheid
van onderwijs op afstand. Ieder
belangrijk dat er een direct
kind is onze opdracht. We lecontact is tussen kind, ouder
ren kinderen kennen in al hun
en leraar. Door de corona
eigenheid, creativiteit en dimaatregelen (geen ouders in de
versiteit. Leren en lesgeven
school), zijn de contactmomenten
is persoonltijk. We hebben
hoge verwachtingen. We
beperkt. Het kind, de ouders en
kiezen voor diepgang
elkaar zien vinden we belangrijk!

WAT WE OOK NOG WILLEN ZEGGEN

Om ouderen een hart onder de riem te steken, heeft een aantal klassen
bezoek gebracht aan zorgcentrum Loovelt. Er zijn mooie tekeningen op
de stoep gemaakt en zelfgemaakte kaarten uitgedeeld. (Tweet 1.)
Ook hebben veel kinderen andere kinderen blij gemaakt met mooi
versierde dozen met cadeautjes.
Tot slot heeft Unicef op onze school de grootste les over
kinderrechten gegeven. Klaas van Kluistrum was die
ochtend de leraar. (Tweet 2.)

We hebben het lef veranderingen aan te
gaan, grenzen te verleggen en grenzen
te stellen. Voor onze school betekende dit
dat op het moment dat in 2020 een intern
begeleider koos voor een andere invulling
buiten het onderwijs, de Korenaer de oplossing
heeft gezocht in de samenwerking met de John F.
Kennedyschool. De huidige intern begeleiders van
beide scholen hebben de zorgleerlingen verdeeld.

Aan het eind van 2020 zijn we helaas opnieuw geconfronteerd met het sluiten van de scholen. We konden onze
ervaringen meenemen van de voorgaande Lock down en
voor de kerstvakantie is iedereen druk bezig geweest
om het onderwijs op afstand en noodopvang goed
vorm te geven.

en nieuwsgierigheid.
Ons onderwijs deugt.

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.

