S MILE
IKC ’t Speel-Kwar/er

Extra onderwijs
aan meer- en
hoogbegaafden
Meer weten?
Wij geloven in ontwikkeling. Ons Integraal
Kindcentrum is gericht op leren het
Samenwerken en op de Maatschappij.
Ons IKC is Inspirerend, Liefdevol en EigenEjds.
Deze SMILE draagt bij aan een goede en
posiEeve ontwikkeling van onze kinderen.
IKC ’t Speel-KwarEer biedt een uitdagende en
rijke speel- en leeromgeving, met ruimte voor
ontspanning en inspanning.
Ons onderwijskundig doel is leerlingen
begeleiden in hun ontwikkeling van nu, met het
oog op hun toekomst.
Wij willen kinderen leren geloven in hun eigen
ik, verantwoordelijk en betrokken laten zijn bij
hun eigen leerproces en leren zorg te dragen
voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen.

Hee# u interesse in ons
onderwijsaanbod of hee# u vragen
over de plaatsingscriteria?
Neem vrijblijvend contact op!

Contactgegevens:
Directeur: Bouline Lindemulder
CBS ’t Speel-KwarEer
Ruiterijweg 1
3902 JA Veenendaal
Telefoon: 0318 - 651901
info@speelkwar.erveenendaal.nl
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Extra onderwijs
aan meer- en
hoogbegaafden

Waarom
JuniorSchool?

Wat biedt
JuniorSchool?
Wij bieden een doelgericht
verrijkingsprogramma aan naast het
gecompacte reguliere schoolwerk.
Filosoferen, leren leren, leren denken en
leren leven zijn belangrijke onderdelen van
het programma. Projecten volgens de
Taxonomie van Bloom vormen het
belangrijkste deel van het programma.

Wij geloven in de mogelijkheden van en
kansen voor ieder kind. Ook van kinderen met
een ontwikkelingsvoorsprong. Er is een groep
kinderen die onvoldoende uitgedaagd kan
worden in de reguliere se[ng van de
basisschool. Ook hen willen wij passend
onderwijs bieden zodat zij volop tot
ontwikkeling komen.

Voor wie is
JuniorSchool?

Wanneer
JuniorSchool?
De kinderen van diverse scholen in en om
Veenendaal komen één dagdeel per week
naar een locaEe van ’t Speel-KwarEer waar zij
in een midden- of bovenbouwgroep geplaatst
worden, al naar gelang de aanmeldingen.

• Voor kinderen van diverse scholen in en
om Veenendaal.
• Voor kinderen in de groepen 3 t/m 8
• Voor meerbegaafde kinderen en kinderen
met kenmerken (of een vermoeden) van
hoogbegaafdheid waarbij het
onderwijsaanbod in de reguliere groep
onvoldoende is.
• Waarbij dit aantoonbaar is met plannen,
cito-toetsen en/ of een
intelligenEeonderzoek.

Ontmoeten
van gelijkgestemden

Ontdekken
van sterke en zwakke kanten

Ontwikkelen
van vaardigheden, leerhouding en talenten
Deze kernwoorden staan in ons programma
centraal. Kinderen werken samen én alleen
aan een project. Zij ontwikkelen hierdoor
inzicht in zichzelf en de ander.

