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Op IKC Regenboog kleur je de beste
versie van jezelf.

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.

Goed rekenonderwijs vinden we belangrijk.
Na de zomer zijn we gestart met een reken
traject waarbij de leerlijn rekenen de basis
is. Op deze manier kunnen kinderen nog
beter op hun eigen niveau leren rekenen.

STRALEN &
SCHITTEREN
We stralen en schitteren
en zijn trots op onszelf. We
In oktober kwam burgemeester
Wobine Buijs bij ons in het techniek
hebben het lef veranderinlokaal op bezoek. Een ruimte waar
gen aan te gaan en grenzen te
kinderen kunnen ontdekken,
verleggen. We vieren mijlpalen,
experimenteren en technische
delen momenten en creëren hervaardigheden aanleren. Niet
inneringen. We zien uit naar de
alleen onder schooltijd, ook
na schooltijd worden hier
toekomst en hebben plezier in ons
workshops gegeven.
werk.

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
In groep 2 werd gesproken over wat kinderen later willen worden.
maatschappij. We zijn saDe een wilde politieagent worden, een ander brandweerman. Toen
men verantwoordelijk voor
Sjannie aan de beurt was zei ze tegen de juf: “ik wil jou worden”.
de school en stichting.
We voelen ons er veilig.
We kiezen voor diepgang en nieuwsgierigheid. Ons onderwijs deugt! In
2019 kwam de inspectie bij ons op bezoek. De kwaliteit van het advies voor
het vervolgonderwijs werd onder de loep genomen.
We kregen een pluim voor de wijze waarop leerlingen (en hun ouders/
verzorgers) betrokken zijn bij dit proces.
De kinderen van groep 8 hebben een kindplan, hierin staat aan welke doelen
ze nog moeten werken en welke hulp hierbij nodig is.
ZIEN & ZIJN
Dat zorgt ervoor dat zij zich eigenaar voelen van hun leerproces en
We zijn wat we zeggen en zien elkaar. De
daardoor kunnen zij uitstromen naar de juiste middelbare school.
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.

WAT WE OOK NOG WILLEN ZEGGEN

2019 was het jaar van grote veranderingen op IKC Regenboog.
Verzuimcijfer 5,6%
Na de zomer heeft het team de visie onder de loep genomen
Bedrag werkdrukmiddelen € 29.425
en zijn er kernwaarden gekozen die bij ons passen: plezier,
vertrouwen, respect en samen. Dit is de basis voor op
De werkdrukgelden zijn besteed aan extra onderwijsassistentie in de
vang en onderwijs. Deze kernwaarden zijn merkbaar en
groepen 1-2.
zichtbaar in de school en opvang.
In groep 3-8 komt meneer Paul van het SEC gymles geven. Dit betekent
leuke energieke en uitdagende lessen voor de kinderen. En ondertussen heeft
de leerkracht tijd voor administratieve taken.

