Een kleine veilige school
waar iedereen elkaar kent
en waar leren centraal staat
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We zijn samen de gemeenschap
van de Kennedy, waarin iedereen
belangrijk is. Aan het begin van
het schooljaar hebben we startgesprekken gevoerd met kinderen en
ouders, waarin verwachtingen en
doelen werden uitgesproken. De
lijntjes zijn kort met kinderen en ouders met alle professional.
De inzet van Rutger, gymdocent
van het SEC, geeft verlichting in het
geven van gymlessen. Daarnaast
worden collega’s vervangen zodat
ze meer tijd hebben voor werkdrukvermindering.
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Op onze school hebben we een actieve Kinderraad. In totaal zitten er zeven kinderen in de Kinderraad: één kind per klas van de
groepen 5-6-7-8 en de drie kinderen die het jaar ervoor ook
in de Kinderraad zaten. Samen met juf Natascha praten
de kinderen mee over belangrijke zaken op school.
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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.

Samen sterk! Door het thuisonderwijs hebben we
gemerkt hoe belangrijk en wat een fijne plek de
school is. Maar ook op afstand lukt het ons om in
verbinding te blijven, want we merken dat dát
het belangrijkste is!

SAAM&vatting

