Continurooster
Op de dagen dat er ook een middagprogramma voor de
groep wordt aangeboden, is er sprake van een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op school blijven
eten. Bij de kleuters helpt een ouder. Rond de lunch gaan
alle kinderen een half uur naar buiten. Doordat we een
kortere middagpauze hanteren, zijn de kinderen ’s middags om 14.30 uur vrij. Omdat alle ouders een paar keer
per jaar hun verantwoordelijkheid nemen en meehelpen,
kunnen wij dit kosteloos aanbieden.
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Welkom!
Door alleen die dingen te doen,
die ook echt blijken te werken en
er toe doen, zorgen we ervoor dat
onze kinderen een toptijd beleven
en krijgen waar ze recht op hebben:
goed onderwijs en een brede basis.
Dat dit idee aanspreekt, blijkt uit de groei
die we al jaren meemaken. Kom maar eens
kijken: u bent van harte welkom!
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Brede school Oostindie
Onze school zit samen met Obs De Hasselbraam onder
één dak. Iedere school heeft zijn eigen herkenbare gedeelte in het gebouw, dat van binnen verrassend fleurig
en ruim is. Samen met onze buren, de kinderopvang van
SKSG locatie De Vlindertuin, vormen we De Brede school
Oostindie. Op dit moment maken we gebruik van twee
lokalen bij De Vlindertuin vanwege de toename van ons
leerlingenaantal.
De drie genoemde organisaties werken samen met
behoud van eigen onderwijskundige en levensbeschouwelijke identiteit.

Voor elkaar en de ander
Ons schoollogo verbeeldt wat we willen zijn. De letters
ABC verwijzen naar het alfabet. Terug naar de basis en
kern: een school waar lezen, taal en rekenen op orde
zijn. We hebben daarnaast veel aandacht voor normen
en waarden, voor elkaar en de ander. ‘Van Panhuys’ is
met stevige, zelfverzekerde letters neergezet. Zo zien
we ook graag onze kinderen: optimaal toegerust voor
hun toekomst!
Christelijk onderwijs
De C in het logo is uitnodigend open. De letter C helt iets
voorover van de waarde(n)volle bagage die het christelijk
onderwijs in zich draagt. We vertellen kinderen verhalen
uit de Bijbel. Samen zoeken we naar levenslessen in die
prachtige en uitnodigende verhalen. Ze zijn mede basis
voor onze sociaal-emotionele ontwikkeling.
We zijn een open christelijke school. Dit betekent dat
iedereen op onze school welkom is. Respect voor elkaars
overtuiging en levensvisie is een voorwaarde.

‘Ouderwets’ goed onderwijs
Wij willen een ouderwets goede school zijn. Bij elke nieuwe onderwijshype vragen we ons af of het wel de kern
van onze belangrijkste opdracht raakt. We “leren samen
wat er toe doet” op school. Wij houden ons bezig met pedagogiek en didactiek met een aantoonbaar effect. Vanuit
de kwaliteitszorg maken we gedegen keuzes, monitoren
we de ontwikkelingen die we doormaken en borgen deze
structureel. Door de onderwijsinspectie wordt dit opgemerkt en gewaardeerd.

Kenmerken van ons onderwijs
In onze school zitten de leerlingen vanaf groep 3 op leeftijd gegroepeerd: de onderbouwgroepen zijn vanuit visie
heterogeen opgezet. De leerlingen doorlopen in principe
in acht jaar de basisschool. In onze klassen houden we
de kinderen qua onderwerpen en methodes bij elkaar.
Het verschil zit vooral in hoeveelheid instructie, tempo
en aanbod. De leerlingen krijgen verdiepende lessen of
juist extra uitleg en leertijd. Voor zowel meer begaafde als
zwakkere leerlingen ontwikkelen we zo passend mogelijk onderwijs waardoor verveling en frustraties worden
vermeden. Kinderen werken na klassikale instructie aan
hun taak. Op dat moment is er voor de leerkracht tijd
voor verlengde instructie aan een groepje of begeleiding
voor een individueel kind dat bijvoorbeeld uitdagende
stof krijgt. Voor onze meer begaafde kinderen maken we
daarnaast gebruik van Plusklassen (intra- en bovenschools)
en een Talentenklas. Ook gebruiken we voor deze kinderen materialen als Top-klassers, Sterrenwerk ed. voor een
uitdagend programma binnen de eigen groep.
Eigentijds motto: samen leren wat er toe doet!
We werken met eigentijdse materialen en methoden,
passend bij onze populatie. Zo krijgen onze kinderen
vanaf groep 1 wekelijks Engelse taalles. Ook besteden we
aandacht aan muzikale & culturele vorming, ontplooiing
van creativiteit, wetenschap & techniek en 21st Century
Skills. Het zijn basisvaardigheden voor een brede, stabiele
ontwikkeling van kinderen. We bieden weerbaarheidstrainingen op school aan. Sinds 2014 hanteren we de
KiVa-methodiek. Dit wetenschappelijk onderbouwd en
proactief antipestprogramma is in Finland een groot
succes. Kinderen worden mede verantwoordelijk gemaakt
voor een positief pedagogisch klimaat. Ook wij ervaren
dat deze methode preventief werkt.

Betrokken ouders
Uit onderzoek weten we, dat wanneer ouders en scholen
goed met elkaar communiceren en samenwerken, dit een
gunstig effect heeft op de ontwikkeling van kinderen.
We zorgen dus voor actuele en heldere informatie.
We hebben regelmatig overleg over de voortgang,
ouders helpen mee in school en hebben inspraak via een
actieve ouderraad en medezeggenschapsraad. Ouders
zien we als onze partners. Door overleg en samenwerking
komen we tot daden. Daarom houden we de lijnen graag
kort en de deur open. >>

