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Een kleine veilige school waar
iedereen elkaar kent en waar leren
centraal staat.

Basisschool
John F. Kennedy

RUIMTE EN RICHTING
We maken ruimte voor talent. We durven te twijfelen. We stimuleren
het maken van eigen keuzes. We maken tijd en hebben geduld. We
tonen eigenaarschap. Er is vrijheid in gebondenheid. We hebben
oprechte nieuwsgierigheid naar de ander.

We stimuleren het maken van eigen keuzes en we tonen eigenaarschap
in de ontwikkeling van onszelf. Dit is merkbaar door… de juiste keuzes
STRALEN &
te maken. In de middag leren de kinderen bij IPC ontdekkend. Bij de
SCHITTEREN
basisvakken passen we ontdekkend leren juist niet toe. Een bewuste
We stralen en schitteren
keuze! De leerkracht neemt hier de leidende rol, doet voor en been zijn trots op onszelf. We
spreekt zijn denkstappen. Teamscholing heeft dit versterkt.
hebben het lef veranderingen aan te gaan en grenzen te
We hebben het lef veranderingen aan te gaan, grenzen te ververleggen. We vieren mijlpalen,
leggen en grenzen te stellen. Dat zie je in ons aanbod van...
delen momenten en creëren herWe werken met het vijfde jaar met thematisch onderwijs in
inneringen. We zien uit naar de
groep 1 t/m 8 middels IPC. We verbeteren onze tweetoekomst en hebben plezier in ons
jaarlijkse cyclus iedere keer. Zo hebben we het ICT-thewerk.
ma in iedere groep toegevoegd.

SAMEN
KIND ONDERWIJS KWALITEIT
We leren en werken in verbinding met
Iedereen is welkom op onze scholen. Het
elkaar en onze omgeving. Elke school
kind is onze leidraad. Ieder kind is onze opis verbonden met de wijk of het dorp.
dracht. We leren kinderen kennen in al hun
Scholen kiezen een eigen schooleigenheid, creativiteit en diversiteit. Leren en
concept of profilering. We waarlesgeven is persoonlijk. We hebben hoge verderen diversiteit. Een school is
wachtingen. We kiezen voor diepgang en nieuwseen democratische gemeengierigheid. Ons onderwijs deugt.
schap en draagt bij aan de
maatschappij. We zijn saWe kiezen voor diepgang en nieuwsgierigheid. Ons onderwijs
men verantwoordelijk voor
deugt! Dit jaar werden wij bezocht door inspectie / auditteam of
de school en stichting.
deden wij zelfevaluatie. Dit leverde het volgende beeld op…
We voelen ons er veilig.
Zowel het auditteam als de inspectie waren erg positief. ‘De kinderen zijn
in beeld en er is veel overleg. Het team kent de kinderen. De missie ‘leren
staat centraal’ is terug te zien in het didactisch handelen van de leerkracht. Er
wordt gewerkt vanuit doelen. De verwachtingen zijn hoog en helder’.
Mooie woorden!

WAT WE OOK NOG WILLEN ZEGGEN

ZIEN & ZIJN
We zijn wat we zeggen en zien elkaar. De
mens staat centraal niet de functie. We geven
vorm aan pedagogisch partnerschap.Respect en
vertrouwen in elkaar vormen onze basis. We laten
zien wat we kennen, wat we kunnen en wie we zijn.

We hebben in 2019 de persoonlijke leerdoelen van IPC omgezet
Verzuimcijfer 0,4%
naar pijlers van de JFK. De pijlers zijn samenwerking, doorzetBedrag werkdrukmiddelen € 21.201
tingsvermogen, communicatie, respect, aanpassingsvermogen, bedachtzaamheid en moraliteit. Iedere maand staat
Op een kleine school heeft iedereen meerdere taken. Samen hebben we
er een andere pijler centraal. Kom gerust eens kijken op
gesproken over een eerlijke verdeling en het werkdrukmiddelen-geld. We
onze school! We zijn trots op onze kinderen en ons team:
hebben gekozen voor ondersteuning van het SEC. Daarnaast hebben ze
SAAM zijn wij de Kennedy!
bij de kleuters extra muziekondersteuning. Tenslotte maken we gebruik van
invallers die de leerkracht overnemen, zodat de leerkracht ambulant is.

