Op IKC Regenboog kleur je
de beste versie van jezelf

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.

We hebben in dit
 oronajaar voor het
C
eerst onze kinderen
onderwijs op afstand
RUIMTE EN RICHTING
aangeboden. Dankzij
We maken ruimte voor talent.
de hulp van de ouders (en
We durven te twijfelen. We stiICT!) hebben onze kinderen
muleren het maken van eigen
elke dag instructie gekregen
op de computer en voldoende
keuzes en we tonen eigewerk om vervolgens hun ontwik
naarschap in de ontwikkeling in eigen hand te nemen. Dat
keling van onszelf. We
is bij de meeste kinderen – ook bij
maken tijd en hebben
de jongsten – knap gedaan!
geduld. Er is vrijheid in
gebondenheid. We
Op het IKC hebben we met alle par
hebben oprechte
tijen die gehuisvest zijn in het gebouw
nieuwsgierigheid
en daarbuiten in de wijk gezamenlijk de
naar de ander.

noodopvang georganiseerd tijdens de
Lockdown. De kinderen van de noodopvang
kregen ook online les. Ook teamvergaderin
gen hebben we online gevoerd. We hebben de
kracht en de
mogelijkheden van de computer geleerd, op af
stand samen, maar wat hebben we de kinderen,
ouders en teamleden geregeld moeten missen!

WAT WE OOK NOG WILLEN ZEGGEN

We hadden elkaar hard nodig om het online lesgeven en
noodopvang mogelijk te maken. Ook de ouders werden
ingezet. Elke dag hadden we contact met alle kinderen en
zo konden we het onderwijsaanbod doen. Wat waren
we trots op onze kinderen en hun ouders. SAAM
konden we deze uitdaging aan!!
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Samen met alle partners van het
IKC en ouders werken aan de
taalontwikkeling van het kind,
onze grootste prioriteit. We zijn
gestart met Logo 3000. Daartoe
hebben we de handen ineenge
slagen: logopedisten, ergothera
peuten, pedagogische mede
werkers van de kinderopvang,
leerkrachten, VVE-medewerkers,
Taalklasdocenten enz. Doordat we
ook in het team de verschillen be
nutten en talenten inzetten maken
we mooie stappen voorwaarts!

In ons IKC kom je
een hele grote va
riatie aan talentvolle
kinderen tegen met al
KIND ONDERWIJS KWALITEIT
lerlei nationaliteiten. We
Iedereen is welkom op onze scholen/
vinden dat geweldig en
kindcentra. Iedereen mag zijn wie hij
genieten van de diversiteit.
of zij is. Het kind is onze leidraad.
Iedereen is welkom en we
Ook in een nieuwe werkelijkheid
voelen ons gezamenlijk ver
antwoordelijk voor elkaar. We
van onderwijs op afstand. Ieder
hebben een routekaart gemaakt
kind is onze opdracht. We lewaarin we onze kernwaarden:
ren kinderen kennen in al hun
samen – respect – vertrouwen en
eigenheid, creativiteit en diplezier hebben uitgewerkt. In ons
versiteit. Leren en lesgeven
didactisch handelen hebben we ons
is persoonlijk. We hebben
verder geschoold om kinderen passend
hoge verwachtingen. We
onderwijs te geven volgens het Explicie
kiezen voor diepgang
te Didactisch Instructie-model..
en nieuwsgierigheid.
Ons onderwijs deugt.

In dit Coronajaar hebben we onze visie en kernwaarden samen met
alle partners van het IKC uitgewerkt. We zijn met elkaar in verbinding
gebleven, vaak online. We werken samen in de overtuiging dat
het geheel meer is dan de som der delen. We zorgen voor
doorgaande leerlijnen en met het introduceren van enkele
nieuwe methodieken hebben we plezier als we zien dat de
kinderen hiervan profiteren.

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.

