KIND-OUDERS-SCHOOL

Vlasgaard kent 5 pijlers. Dit zijn de
vijf draden die wij tot één stevige
vlasdraad willen maken samen met
de kinderen. Deze stevige draad geeft
de kinderen stabiliteit en houvast
voor de rest van hun leven. Het
spinnen van deze draad realiseren
wij in de gaard. De gaard is de
omheinde tuin, onze school, waarin
de kinderen tot bloei komen. De
prachtige vlasbloem heeft net zoals
onze vijf pijlers, vijf mooie blaadjes.

U kent uw kind het best, uw informatie is
erg waardevol. Daarom werken we veel
en nauw samen. Uw kind mag weten en
voelen dat we ons samen inzetten voor
zijn of haar ontwikkeling. Het hele jaar
worden er leuke en leerzame activiteiten
georganiseerd waarbij alle hulp meer dan
welkom is. U kunt ons helpen als
groepsouder, als lid van de
medezeggenschapsraad, de ouderraad of
als hulp bij de verschillende
werkgroepen.

Een veilige omgeving

 Betrokkenheid

Wanneer een kind zich fijn en
veilig voelt, krijgt het de ruimte
om kennis en vaardigheden te
ontwikkelen. Vertrouwen geven
betekent vertrouwen krijgen.
Het pedagogisch klimaat op onze
basisschool gaat uit van de
kernwaarden:
• Vertrouwen
• Respect
• Veiligheid
• Aandacht voor elkaar

 Eigenaarschap
 Talentontwikkeling
 Feedback
 Cognitieve en executieve
functies
Begeleiding voor elk kind
Al bij de aanmelding van uw
zoon of dochter, kijken we goed
naar wie uw kind is en welke
behoeften het heeft. Zo kunnen
we vanaf het begin de juiste zorg
en aandacht aan uw kind
bieden. We volgen de
ontwikkeling van elk kind
nauwgezet en stemmen daar
samen met u de begeleiding op
af.

Meer dan leren

Jeelo
In onze Jeeloprojecten besteden we veel aandacht aan
het ontwikkelen van de zogenaamde “nieuwetijdse“
vaardigheden als communiceren, plannen, creatief–
en oplossingsgericht denken. Uiteraard krijgt hier de
ICT geletterdheid een grote plek. De drie pijlers van
elk Jeelo project zijn: zelfstandig werken, samen
werken en samen leven. Bij elk project werken
kinderen in kleine groepjes aan een praktisch
eindproduct zoals het maken van een werkstuk, het
organiseren van een speelgoedmarkt, het schrijven
van een blog of het maken van een meubelstuk. Ook
worden bij elk thema meerdere maatschappelijke
organisaties betrokken. k in onze samenleving te
vinden.

Op Vlasgaard vinden we het erg
belangrijk dat we op een positieve
manier met elkaar omgaan.
Aandacht
voor
gemeenschappelijke
waarden,
zorg en respect, trots zijn op,
plezier maken en genieten,
betekent
vreedzaam
en
verdraagzaam leven naast elkaar,
nu en later als je groter bent.

Altijd in ontwikkeling

Contact
Heeft u vragen? Of wilt u graag een
kijkje nemen in onze school?
Neem dan gerust contact op met
Linda van den Hurk, directeur
basisschool Vlasgaard.

Talenten ontplooien. Leren van, aan en
met elkaar! We zoeken naar evenwicht
in de ontwikkeling van hoofd, hart en
handen. Door de lat iets hoger te leggen
dan gemakkelijk is, doet uw kind
succeservaringen
op.
Dat
geeft
vertrouwen in eigen kunnen en levert
presteren naar eigen vermogen op. We
doen er alles aan om het effect van ons
onderwijs te evalueren en sturen gericht
bij waar nodig. Feedback van kinderen,
ouders en van elkaar is hierbij
essentieel. Dit doen we volgens de
inzichten van Visible Learning (John
Hattie).
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Elk kind leert anders
Ieder kind leert het best op zijn/ haar
eigen manier. Daarom besteden we op
Vlasgaard
veel
aandacht
aan
gedifferentieerd onderwijs. Samen
kijken we: wat heb je nodig? De
kinderen mogen zich de leerstof op
verschillende manieren eigen maken:
alleen of juist samen? Met of zonder
extra
instructie.
We
hanteren
gevarieerde werkvormen met verschil
in leerstof en tempo. Een goede
zelfstandige leerhouding vinden we erg
belangrijk. Zo leren ze met vertrouwen
zelf op zoek te gaan naar oplossingen.

