Ontdekken en ontwikkelen
van talenten in een veilige
omgeving!
Lekker gymmen, groep 5b @Korenaer @SAAMscholen
geniet ervan, @Bas_Hoetink @SEC_Oss zorgt altijd weer
voor leuke lessen! #bewegen #samen #elkaarhelpen

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.

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
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Wij zijn tevreden met het resultaat van de eindtoets.
Opnieuw boven de landelijke norm. We zijn erg
trots op wat de kinderen hebben laten zien.

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.
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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
Samen met Bs John F Kennedy hebben
wie we zijn.

33
collega’s

Afgelopen half jaar is gebleken dat het aanbieden
van een goed, gedegen en gedifferentieerd onderwijsaanbod succesvol is op onze school. Er ligt veel nadruk op de kwaliteit van de instructies. Dit is te zien aan
de resultaten van alle groepen tijdens de januari Cito-toetsen. Rekenen, lezen en spelling zijn voor ons als kernvakken
belangrijk. Alle kinderen zijn goed in beeld gebracht. Dankzij
een nieuwe structuur waarin onze eigen specialisten en IB-ers
samen met leerkrachten kijken naar de ontwikkeling die kinderen
maken. Met als doel de school, de groepen en de individuele kinderen goed te volgen.

De Korenaer

De bovenschoolse ICT-er , Suzanne Jansen, heeft op
school workshops programmeren verzorgd. Kinderen
hebben gewerkt met het programma Scratch en met
de Ozobot. Tijdens het atelier zijn er vele workshops
gegeven, waar kinderen hun talenten rond muziek, sport,
koken, ICT en creativiteit hebben getoond. Dankzij de
vele hulp van ouders en verenigingen. Er is een keuze
gemaakt om een gedoseerde start te maken met IPC.
Projectmatig onderwijs voor de wereldoriënterende vakken waarin het gaat om kennis, inzicht en vaardigheden.

DE KORENAER
BESTAAT UIT:

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

SAAM&vatting

we gewerkt aan visieontwikkeling voor
ons nieuwe Kindcentrum. De Korenaer
heeft zich voorbereid op een start van
het IPC onderwijs, waar we in augustus 2018 mee beginnen.

Wat vonden ze het leuk, de ouderen van verzorgingshuis
Loovelt. Na de wandelvierdaagse ingehaald worden door
de kinderen van Gr 4/5 @Korenaer @SAAMscholen
#datdoejetochgraag

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.

