Op IKC Regenboog kleur je
de beste versie van jezelf
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En dat partnerschap is de afgelopen maanden geïntensiveerd.
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 het lef
veranderingen aan te
gaan, grenzen te verleggen en grenzen te stellen.
Dat zie je in ons aanbod
van...

RUIMTE EN RICHTING
We maken ruimte voor talent.
We durven te twijfelen. We stimuleren het maken van eigen
keuzes en we tonen eigeDe afgelopen maanden hebben
naarschap in de ontwikvooral in het teken gestaan van
keling van onszelf. We
maken tijd en hebben
Corona. We zijn er trots op dat we
geduld. Er is vrijheid in
in deze periode noodopvang hebben
gebondenheid. We
gegeven aan kinderen van de Teugehebben oprechte
laar, Nieuwe Link en IKC Regenboog.
nieuwsgierigheid
In
de samenwerking tussen de scholen,
naar de ander.

AVEM kinderopvang voor de nood-BSO en
Paul van het SEC die dagelijks kwam om een
sport en spelactiviteit te geven hebben we laten
zien dat grenzen verlegd kunnen worden.

WAT WE OOK NOG WILLEN ZEGGEN

Zonder de inzet van ouders was
het thuisonderwijs niet gelukt. Leerkrachten gaven uitleg, instructie via
Teams of werk op papier. Maar de
begeleiding thuis kwam op de ouders en verzorgers aan. En tegelijkertijd papa of mama én leerkracht
zijn is niet altijd gemakkelijk. Er was
nauw contact, ondanks de afstand.
Een groot compliment voor
jullie!

In de coronaperiode was het
contact met onze
KIND ONDERWIJS KWALITEIT
kinderen hebben het
Iedereen is welkom op onze scholen/
aller belangrijkste. Op
kindcentra. Iedereen mag zijn wie hij
de ene plek was dat zo
of zij is. Het kind is onze leidraad.
geregeld, terwijl op een
Ook in een nieuwe werkelijkheid
andere plek er eerst een
van onderwijs op afstand. Ieder
laptop of Ipad van school
kind is onze opdracht. We legeleend moest worden. En het
ren kinderen kennen in al hun
lukte! Op gezette tijden was er
eigenheid, creativiteit en dieen online les of een persoonlijk
versiteit. Leren en lesgeven
is persoonlijk. We hebben
gesprek via Teams. Zo bleven we
hoge verwachtingen. We
toch SAMEN.

kiezen voor diepgang
en nieuwsgierigheid.
Ons onderwijs deugt.

Op afstand verbonden blijven met elkaar vonden we in de corona-periode enorm belangrijk. Ieder gezin ging op een andere manier met deze
periode om. Leerkrachten wilden, naast lesgeven, ook een luisterend oor bieden en meedenken. Wij hebben gemerkt dat een
school zonder kinderen maar een saai gebouw is. We hebben de kinderen gemist, de vrolijkheid en zelfs het geruzie.

Wat waren we lekker bezig voordat Corona uitbrak. Begin
maart had iedere groep een filmpje opgenomen waarin
ouders werden uitgenodigd voor een ouderavond waarop we
SAMEN
in gesprek wilden gaan over onze kernwaarden SAWe leren en werken in betekeMEN, RESPECT, VERTROUWEN en PLEZIER en
nisvolle verbinding met elkaar
hoe deze zichtbaar zijn in ons IKC. Wat in het vat
en met de werkelijkheid om ons
zit verzuurt niet, zodra het kan komt de uitnodiging
heen. Elke school is verbonden
voor deze ouderavond.
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.

