SAAM&vatting
IKC Regenboog

Wij geven ieder kind de ruimte om de
beste versie van zichzelf in te kleuren

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.
Wat een geweldige dag!
Jaarlijks genieten de kinderen van 0-6 jaar, opvang en
We zien uit naar de
onderwijs samen, van de modderdag. Mede dankzij de
toekomst en hebben
hulp van onze ouders wordt het een onvergetelijk moplezier in ons werk.
ment voor de kinderen.
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 8,1

7,0

Collega’s

Een leerling gaf eerder een mogelijke verklaring “Thuis vertel ik vaak de
dingen die niet goed gaan en niet wat wel goed gaat”. Wij zijn onder de
indruk van het cijfer van onze ervaringsdeskundige!

Werkdrukmiddelen gebaseerd
op leerlingenaantal

€9.981

Het team onderwijs heeft er voor gekozen om voor de groepen
3 t/m 8 en de taalklas, een vakleerkracht gym in te zetten.
Tevens is er gekozen voor de inzet van onderwijsassistenten
om de leerkrachten te ondersteunen.

KIND ONDERWIJS KWALITEIT
Iedereen is welkom op ons integraal kindcentrum. 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.

Afgelopen maanden hebben we intern veel
opgeruimd met het volgende prachtige resultaat.
De groepen 3 zitten dichter bij de groepen 1-2, de
taalkas zit midden in het onderwijs. Er is een prachtig
atelier met ouderkamer en een technieklokaal. De
BSO heeft een eigen hoek en kan beide speelplaatsen
makkelijker bereiken. De therapeuten hebben een eigen
vleugel.

7,4

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…
We zijn volop aan de slag met woordenschat. De collega’s
van 0-7 jaar werken met de programma’s Bereslim en
LOGO 3000. Groep 4-8 werkt vanaf augustus met STAAL
ZIEN & ZIJN
woordenschat en woordenschat muren en tafels. Door
We
zijn wat we
het gebruik van deze programma’s krijgen alle kinderen
zeggen
en
zien
een uitgebreidere woordenschat waardoor alle andere
elkaar. De mens staat
vakken makkelijker te begrijpen zijn.
centraal en niet de functie.
In de groepen 1-2 en 3 werken we ook in de meest
fantastische rekenhoeken aan alle voorwaarden om
We geven vorm aan pedatot rekenen te komen. Spelend leren, hoe leuk is dat!
gogisch partnerschap. Respect
De leerkrachten 4-8 zijn begonnen met een
en vertrouwen in elkaar vormen
rekenscholing om slimmer te worden dan de
onze basis. We laten zien wat we
methode en om kinderen nog beter te kunnen
kennen, wat we kunnen en wie we
begeleiden.
zijn.
WAT WE OOK NOG WILLEN ZEGGEN

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

Zo doen onze kinderen dat!
Bij SAAM* gaven wij aandacht aan de
brede ontwikkeling van kinderen.
De kinderen van groep 8 oefenen hun
21th century skills.
Op het IKC werken we ook aan ICTvaardigheden.
Dit is nog makkelijker doordat we
nieuwe laptops en I-pads hebben.

