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Ontdekken en ontwikkelen van
talenten in een veilige omgeving!

Basisschool
de Korenaer

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…
STRALEN &
We maken keuzes voor onze ontwikkeling binnen IPC. Dit is onze the
SCHITTEREN
matische manier van werken met de wereldoriënterende en creatieve
We stralen en schitteren
vakken. Het team volgt trainingen, probeert uit en is lerend. Onze
en zijn trots op onszelf. We
kinderen zijn hierbij leidraad.
hebben het lef veranderingen aan te gaan en grenzen te
We hebben het lef veranderingen aan te gaan, grenzen te ver
verleggen. We vieren mijlpalen,
leggen en grenzen te stellen. Dat zie je in ons aanbod van...
delen momenten en creëren herIn december hebben onze jonge ondernemers van groep 7
inneringen. We zien uit naar de
en 8 een kerstmarkt georganiseerd. Zelf een plan maken,
toekomst en hebben plezier in ons
koopwaar produceren en verkopen op de kerstmarkt. Dit
werk.
alles voor het goede doel! Zoveel leerdoelen in een
praktisch project.
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
Eureka moment van een leerling uit groep 4 bij IPC: “O kijk, nou maak
maatschappij. We zijn saik er een legenda bij. Dan weet iedereen wat er op mijn tekening te
men verantwoordelijk voor
zien is.”
de school en stichting.
We voelen ons er veilig.
We kiezen voor diepgang en nieuwsgierigheid. Ons onderwijs deugt!
Dit jaar werden wij bezocht door inspectie / auditteam of deden wij
zelfevaluatie. Dit leverde het volgende beeld op…
Het auditteam op onze school was positief over het pedagogisch klimaat. We
hebben de kinderen goed in beeld en de resultaten zijn op orde.
Groei is er voor onze school te vinden in meer betrokkenheid en eigenaar
schap van kinderen op hun eigen ontwikkeling. We gaan hier in de
komende jaren mee verder en hebben zo een kans om ons onderwijs
nog mooier te maken!
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.

In 2019 heeft het team van de Korenaer een nieuw schoolplan
Verzuimcijfer 7,6%
voor de komende vier jaren opgesteld.
Bedrag werkdrukmiddelen € 72.556
Het team heeft met elkaar mooie onderwijsgesprekken
gevoerd en de onderwerpen in het schoolplan gezet die de
Onze werkdrukgelden zijn besteed aan een extra onderwijsassistent.
komende jaren onze aandacht verdienen.
Zo zijn er op onze school nu 3 onderwijsassistenten. Het Sport Expertise
De visie die hieruit voortgekomen is, zal binnenkort
Centrum verzorgt de gymlessen. Naast uitdagende gymlessen is er voor de
gedeeld worden.
leraren meer tijd voor administratieve werkzaamheden.

