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#DEBOXEM
WIJ LEREN IN VERBINDING MET ELKAAR EN DE OMGEVING!

Op KBS De Boxem vinden we het
belangrijk dat leerlingen, leerkrachten en ouders naar elkaar
omkijken.

Op KBS De Boxem hechten we veel
waarde aan het samenwerken van onze
leerlingen, want leren doe je samen:
samen met de leerkracht, samen met
andere kinderen in je groep en samen met
je omgeving. Je leert van en met elkaar.

Dit betekent dat we respect voor
elkaar hebben en accepteren dat
we allemaal verschillend mogen
zijn. Ondanks deze verschillen
leren, delen en vieren we met
elkaar.
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Op KBS De Boxem krijgt ieder kind de kans om zijn talenten optimaal te
ontwikkelen. We kijken naar de specifieke onderwijsbehoeften van onze
leerlingen en verwerken deze behoeften in de wijze waarop een kind
onderwijs krijgt. Op deze manier past ons onderwijs bij de ontwikkeling
van iedere leerling!
Leren houdt bij De Boxem veel meer in dan het opslaan van kennis. Leren
heeft te maken met de ontwikkeling van vaardigheden, het veranderen van
gedrag, het leren hanteren van oplossingsmethoden en het leren ontwikkelen
en toepassen van denk- en leerstrategieën. Het is onze taak om de kinderen
voor te bereiden op een leven lang leren in een steeds veranderende wereld.
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STRATEGISCHE THEMA’S
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Thematiseren
We werken met betekenisvolle
thema’s in een rijke leeromgeving (vak-integratie):
• WO
• cultuureducatie
• kunstzinnige vorming
• Wetenschap & Technologie.
Onderzoekende houding
De leerlingen zijn nieuwsgierig
en leren binnen het thematiseren een onderzoekende
houding aan te nemen.
De leerlingen presenteren en
dragen hun kennis aan elkaar
over.

Klaar voor de toekomst
KiVa: We werken aan een fijne
groep en een fijne school.
Groen, ruimte en duurzaam
Burgerschapsvorming:
democratie (leerlingenraad),
participatie (bijdrage leveren
aan de eigen leefomgeving)
en identiteit (handelen vanuit
eigen waarden en normen)
Wetenschap & Technologie
21e-eeuwse vaardigheden en
een doorgaande leerlijn voor
Wetenschap & Technologie.
Lesaanbod wordt geïntegreerd
binnen het thematisch werken
en cultuureducatie.
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Basiskwaliteit
De basiskwaliteit is goed en
er is een doorgaande leerlijn
binnen de school.
De groeiende leerling
De leerling heeft zicht op
zijn/haar eigen ontwikkeling.
De leerling houdt samen met
de leerkracht zijn ontwikkeling
bij in het portfolio en er worden
vanaf groep 5 kind-oudergesprekken gevoerd.
De leerlingen werken samen
d.m.v. samenwerkend leren en
groeps- doorbrekend werken.
De groeiende leerkracht
De leerkracht is professioneel,
reflecteert op eigen handelen,
heeft kennis van leerlijnen,
schoolt zich waar nodig bij en
werkt samen. Er zijn momenten
van delen, uitwisselen en evalueren. Deze zijn opgenomen
in de jaarplanning.
Samenwerken met de
omgeving
We verbreden onze expertise
door samen te werken met
externen.

@KBSDEBOXEM

Plezier in leren
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onze kracht

Vanuit nieuwsgierigheid

KBS DE BOXEM IS ONDERDEEL VAN STICHTING CATENT

Samen met anderen

Met een stevige basis

WWW.CATENT.NL

