Ontdekken en ontwikkelen
van talenten in een veilige
omgeving!

SAAM&vatting
De Korenaer
juni tot en met december 2018

Hier zijn wij trots op!

STRALEN & SCHITTEREN
We stralen en schitteren en zijn
trots op onszelf. We hebben
het lef veranderingen aan
te gaan en grenzen te verleggen. We vieren mijlpalen, delen momenten en
creëren herinneringen.
We zien uit naar de
Genieten! Van ons mooie vernieuwde schoolplein wat
we m.b.v. de Bas van de Goor foundation bij elkaar
toekomst en hebben
gespaard hebben.
plezier in ons werk.

RUIMTE & 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. We hebben oprechte nieuwsgierigheid naar de ander.

8.2

Ouders
Meten

Gesprek

Leerlingen 8.5

8.2

Collega’s

In november is er een tevredenheidsonderzoek geweest voor personeel,
kinderen en ouders. We zijn trots op het resultaat en gaan in gesprek met
elkaar over de onderwerpen die we kunnen verbeteren.
Over de resultaten van de tevredenheidsmetingen voeren we het ‘goede
gesprek’ met kinderen, ouders en collega’s.

Zo maken wij ons onderwijs!
Wij hebben de ruimte om keuzes te maken over ons onderwijs,
zodat het onderwijs passend is voor onze kinderen. Dat wij keuzes
maakten merk je aan...
De voorzichtige start die wij dit schooljaar met IPC-onderwijs
maken. Een verkenning om de zaakvakken en creatieve
ZIEN & ZIJN
vakken anders en breder vorm te geven. Ouders zijn door
We
zijn wat we
middel van een ouderavond geïnformeerd. IPC is een
zeggen
en
zien
wereldoriëntatiemethode, die een beroep doet op alle
elkaar. De mens staat
21eeuwse vaardigheden. Kinderen werken aan diverse
centraal en niet de functie.
thema’s. Door middel van een kennisoogst en een
opening van het thema verzamelen ze informatie
We geven vorm aan pedaen raken ze gemotiveerd om meer te leren over dit
gogisch partnerschap. Respect
thema. Door samen te werken leren de kinderen
en vertrouwen in elkaar vormen
van en met elkaar. Dit schooljaar volgt de school
onze basis. We laten zien wat we
verschillende studiedagen om zich verder te
kennen, wat we kunnen en wie we
bekwamen binnen IPC.
zijn.
WAT WE OOK NOG WILLEN ZEGGEN

SAMEN
We leren en werken in verbinding met elkaar. Onze
school heeft zijn eigen verbinding met de wijk of het
dorp. We hebben ons eigen schoolconcept en profilering. We waarderen diversiteit. Onze school is een gemeenschap en draagt bij aan de maatschappij. We zijn
samen verantwoordelijk voor school.

Werkdrukmiddelen gebaseerd
op leerlingenaantal

€26.119

Het budget voor werkdrukmiddelen is op verschillende
gebieden ingezet. Sportdocenten van het Sport Expertise
Centrum verzorgen alle gymlessen. Leerkrachten kunnen
in deze tijd administratieve werkzaamheden verrichten.
Daarnaast hebben we een onderwijsassistent benoemd
voor 4 ochtenden. Hij begeleidt groepjes kinderen die extra
leertijd nodig hebben. Bij de kleutergroepen wordt er voor
extra ondersteuning gezorgd d.m.v. extra handen in de
groep.

KIND ONDERWIJS KWALITEIT

Iedereen is welkom op onze school. Het kind is onze opdracht. We leren kinderen kenOp donderdagochtend 20 september 2018
nen in al hun eigenheid, creativiteit en diversiteit. Leren en lesgeven is persoonlijk. We
overkwam de school de grootste ramp die
hebben hoge verwachtingen. We kiezen voor diepgang en nieuwsgierigheid. Ons
het kan treffen. Vier jonge kinderen verloren
bij een treinongeval het leven. Een kind uit
onderwijs deugt.
groep 8 raakte, evenals de leidster van de
opvangorganisatie, zwaargewond. Het team was
Er is in het afgelopen jaar volop
ontredderd, de kinderen en de ouders waren intens
ingezet op muziekontwikkeling.
verdrietig. In de periode na het ongeval heeft de
Een nieuwe digitale methode
school een enorm SAAM* gevoel ervaren. Steun en
wordt ingezet en de samenwerking
medeleven kwam uit alle hoeken van Nederland. Samen
met de plaatselijke harmonie
met onze collega’s, kinderen en ouders hebben we ons er
KVA heeft gezorgd voor een
doorheen geworsteld. Het verdriet en het gemis blijft, maar
muziekproject in de groepen 5 en
door er voor elkaar en de getroffen gezinnen te zijn, maken
6 en voor het opstarten van een
we het verdriet wat draaglijker. De Korenaer STRAALT door
blazersklas. Zij hebben o.a. tijdens
zijn grote, verbindende kracht in dit soort zware tijden.
de Sinterklaasviering al voor ons
opgetreden. Muziek staat weer
nadrukkelijk op de agenda van de
school.

