
TOEKOMSTBESTENDIG
 ONDERWIJS

DIDACTIEK
AANSCHERPEN

PERSOONLI JKE
ONTWIKKELING

Met ons onderwijs willen wij 
kinderen helpen zicht te krijgen op 
zichzelf, de ander en de wereld om 

hen heen. Wij willen het 
eigenaarschap en de 

verantwoordelijkheid van kinderen 
bij hun ontwikkeling vergroten. 

SAMENHANGEND
ONDERWIJS

In de onderbouw wordt
doelgericht thematisch gewerkt

om aan te sluiten bij de
belevingswereld van het kind.

Faqta zorgt in de bovenbouw dat
de vakken thematisch
aangeboden worden. 

Wij scherpen ons onderwijsaanbod 
gericht aan met betrekking tot het 

beredeneerd onderwijsaanbod vanuit 
analyses, observaties, lessen en 

toetsen.  Middels de beleids-A4'tjes 
en werkgroepen wordt het onderwijs 

ook aangescherpt. Een nieuwe 
rekenmethode wordt ingevoerd om 
ons rekenonderwijs te verbeteren. 

CREATIEVE
VAKGEBIEDEN 

Voor een breed onderwijsaanbod
geven wij extra aandacht aan de

creatieve vakgebieden en het creatief
denken. Het muziek-, creatief-  en

techniekaanbod wordt aangescherpt
waardoor deze talenten groeien.

DOORGAANDE
ONTWIKKELING

Wij werken binnen ons IKC aan een
doorgaande leerlijn en een
samenhangend aanbod. De

instructies in en buiten de groep
spelen in op de specifieke

ontwikkelingsvragen van de
kinderen. 

PEDAGOGISCH TACT

In onze communicatie en omgang
willen wij het juiste doen, ook in

de ogen van het kind.  Wij dragen
zorg voor de verbinding tussen

ouders, school en kind. Wij gaan
uit van positieve intenties. 

' T  S P E E L - K W A R T I E R
Geloof in ontwikkeling.Geloof in ontwikkeling.Geloof in ontwikkeling.
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