John F. Kennedy

Een kleine veilige school waar iedereen
elkaar kent en waar leren centraal staat!
Bezoek ons online: www.bs-jfk.nl
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Hoogtepunt van het jaar
Wat hebben we genoten van een fantastisch eindfeest, een heus circus! Alle
kinderen hebben in de ochtend onder leiding van ouders en verzorgers de
technieken van verschillende circusacts geleerd. ’s Middags hebben ze een
spetterende show opgevoerd. Wat een talenten kent de Kennedy! Deze dag werd
mogelijk gemaakt door de Ouderraad en alle hulpouders. We hebben tijdens het
eindfeest ook afscheid genomen van meneer Guido. Hij heeft meer dan 40 jaar op
onze school gewerkt!

Een terugblik op 2017
Het kind
De begeleiding van
individuele kinderen is zo
goed mogelijk afgestemd
op de leerbehoeften en het
karakter van het kind. Dit is
bereikt door te investeren
in relatie. Zo zijn we het
schooljaar weer gestart met
‘Gouden Weken’ en hebben
we in iedere groep
kindgesprekken gevoerd.
We praten niet óver, maar
mét het kind.

We kijken met plezier terug op
een geslaagd 2017...

Ruimte

Samen

De implementatie en de
teamscholing van IPC
hebben we afgerond. In
groep 1-2 zijn we gestart
met de nieuwe aanpak van
IPC voor de kleuters. We
hebben een vakgroep IPC
opgestart, zij bewaken de
kwaliteit van het
IPC-onderwijs.

Zien & Zijn

Bij de thema’s van IPC zijn
passende excursies
geweest. De excursies
kregen veel betekenis,
doordat kinderen direct
met het thema verbonden
waren. De kinderen konden
goede vragen stellen,
doordat zij al
achtergrondinformatie
kenden. Verder hebben we
kennis gemaakt met het
team van De Korenaer. In
de toekomst gaan we
samen één nieuw
Kindcentrum vormen.

2018: we gaan er tegenaan!
In 2018 gaan we verder met leren! Het leren staat namelijk ook in
2018 centraal. De kinderen gaan laten zien wat ze hebben geleerd
en hoe ze dat kunnen presenteren in een eigen werkmap (portfolio).
De doelen worden zichtbaar gemaakt. De doelen van de
basisvakken, van IPC en de persoonlijke leerdoelen. Voor zowel de
kinderen als de leerkrachten. Het team schoolt zich in de instructie,
hoe deze nog eﬀectiever kan worden. Leerkrachten kijken bij elkaar
in de klas en helpen elkaar. We kennen elkaar en laten zien wie we
zijn. SAAM gaan we er in 2018 tegenaan!

We zijn trots op onze
IPC-school! Dit laten we zien
door rondleidingen,
promotieﬁlms en
voorlichtingen. We werken
met het Assessment for
Learning. Hierin beoordelen
we de IPC vaardigheden op
drie niveaus; aanvang-,
ontwikkel-,
beheersingsniveau. Het
werken met doelen is een
belangrijke item tijdens alle
lessen. We weten wát we
leren en waarom.

Onderwijs
De eigen motivatie van
kinderen is terug zien in de
resultaten. Zij willen beter
worden, ze willen er zelf
hard voor werken. Dit is
bereikt door het voeren van
kindgesprekken en door het
centraal stellen van de
doelen. Het IPC-onderwijs
en de vakadoptie zijn in
2017 goed verankerd. We
hebben hard gewerkt!

Dat verdient een pluim!
Opstekers van 2017
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Gehoord in de klas

Hoogtepunt
van het
jaar

Juf Marjorie
Zij heeft de locatieleider vervangen tijdens haar
zwangerschapsverlof. Dit heeft zij heel ﬁjn en goed gedaan!
Juf Vivianne en meneer Koen
Ook een pluim voor juf Vivianne en meneer Koen. We zijn trots dat
zij dit schooljaar het team van de JFK zijn komen versterken!
De Leerlingenraad
We zijn trots op een actieve leerlingenraad. Zij hebben een
fantastisch nieuw speeltoestel en klimwand gerealiseerd op het
schoolplein.

“Wow, juf, ik snap nu precies hoe mijn
brein werkt!” zegt een kind tijdens het
kijken naar de ﬁlm Insideout, die precies
aansluit bij ‘Hoe Leren Wij’.

“De Kennedy is de leukste school van
Oss” zegt Sinterklaas die al 25 jaar naar
onze school komt.

Vanaf 8 januari 2018 gaan SKBO en OOG verder als SAAM

