SAAM&vatting
OJBS de Ieme

Leren van, door
en met elkaar.

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
Op onze Jenaplanschool is wereldoriëntatie het hart
van het onderwijs. We maken het onderwijs levend. Zo
creëren herinneringen.
waren tijdens de opening van het project Middeleeuwen
We zien uit naar de
alle leerkrachten en ouders verkleed als Middeleeuwse
toekomst en hebben
figuren. Of warem er tijdens dierendag allemaal
plezier in ons werk.
dierendokters op school voor de zieke dieren.
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.

Ouders
Meten

Gesprek

Leerlingen 8,2

7,9

8,8

Collega’s

Over de resultaten van de tevredenheidsmetingen voeren we het
‘gesprek’ met kinderen, ouders en collega’s. Met ouders doen we dat
tijdens de ouderverteltafel.
Een deelnamepercentage van 70% in combinatie met een mooie 7,9
als eindcijfer van de ouders maakt dat wij kunnen zeggen dat onze
ouderbetrokkenheid groot is.

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 maken merk je aan onze invulling
van het geld voor Passend Onderwijs. Op 3 ochtenden is onze
schoolcoach Carla aanwezig die er mede voor zorgt dat de
Ieme een passende plek voor iedereen is. Samen zoeken we
naar wat werkt. Dus is de begeleiding soms één op één maar
ZIEN & ZIJN
veel vaker wordt er in kleine groepjes gewerkt met kinderen
We
zijn wat we
die nét dat beetje extra nodig hebben.
zeggen
en
zien
elkaar. De mens staat
centraal en 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

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

€13.675,-

Waar worden wij gelukkig van?
Als we alle kinderen echt zien en er kunnen zijn voor alle
kinderen. Vandaar dat wij met het team gekozen hebben om
het geld voor werkdrukvermindering in te zetten voor kleinere
klassen. Dit schooljaar zijn wij een 10e groep gestart.

KIND ONDERWIJS KWALITEIT
Iedereen is welkom op onze school. Het kind is onze opdracht. We leren kinderen kennen in al hun eigenheid, creativiteit en diversiteit. Leren en lesgeven is persoonlijk. We
hebben hoge verwachtingen. We kiezen voor diepgang en nieuwsgierigheid. Ons
onderwijs deugt.

We barsten uit ons gebouw! Sinds augustus zijn er
2 groepen in noodlokalen. In augustus 2019 hopen
we dat ons gebouw is verbouwd met een permanente
uitbreiding zodat er voor iedereen een fijn plekje is.
Bij de uitbreiding wordt ook rekening gehouden met ons
Jenaplanconcept: veel ruimte voor spel en ontmoeting.

Gesprek, spel werk en viering zijn
de 4 basisactiviteiten van onze
Jenaplanschool. Om aandacht te
geven aan de brede ontwikkeling
van kinderen is het van groot
belang dat spel een belangrijk
onderdeel van de dag is. Het team
ging in oktober op tweedaagse om
ondergedompeld te worden in de
basisactiviteit spel.

