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

IKC Regenboog
januari tot en met mei 2018

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.

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. We zien uit naar de toekomst
en hebben plezier in ons werk.

HEBBES, diploma Pedagogisch Tact!

Kind Onderwijs Kwaliteit
Iedereen is welkom op ons IKC. Het
kind is onze opdracht. We leren kinderen kennen in al hun eigenheid, creativiteit en diversiteit. Leren en lesgeven is

IKC Regenboog
bestaat uit:

persoonlijk. We hebben hoge verwachtingen.
We kiezen voor diepgang en nieuwsgierigheid. Ons onderwijs deugt.

Wist u dat…
…de pedagogisch medewerkers samen nadenken
over de beste manier waarop alle kinderen 0-4
binnen IKC begeleid kunnen worden?
…er fors geïnvesteerd wordt in woordenschatonderwijs
voor alle kinderen door aanschaf Logo 3000, Staal Taal
en Bereslim?
…we in het afgelopen half jaar keuzes hebben gemaakt in
nieuw meubilair en een nieuwe ICT structuur die passend
zijn bij de nieuwste onderwijsontwikkelingen?

Richting het werken vanuit leerlijnen zijn er binnen het
rekenonderwijs in de groepen 1, 2 en 3 enorme sprongen gemaakt. We genieten van de rijke leeromgeving
die gecreëerd wordt;
inhoudelijke gesprekken en
de diepgang in het spel dat
gespeeld wordt.
De wereld wordt van buiten
naar binnen gehaald.

Zien & Zijn
We zijn wat we 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
40 collega’s die elke dag hun uiterste
wie we zijn.

best doen passende opvang en
passend onderwijs te verzorgen aan
250 kinderen.
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We zijn erg trots op de kinderen die presteren
volgens verwachting, passend bij hun mogelijkheden en steeds de beste versie van zichzelf
inkleuren.

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

