Onze kinderen, onze Pioniers

Samen Ontdekken Persoonlijk Groeien
Dat zijn voor ons de vier belangrijke zaken, die we elke dag
verweven in ons onderwijs.

Elk kind is een pionier: kinderen ontdekken de wereld om hen heen
door er nieuwsgierig op uit te trekken. Natuurlijk hebben ze u, als ouder,
daarbij nodig. Onze ervaren leerkrachten vullen u aan. Daarom mogen
de kinderen bij ons blijven pionieren en ontdekken. Met zoveel mogelijk
plezier! Want kinderen groeien alleen als ze plezier hebben. Daar doen
we onze best voor. Elke dag weer. Maar wij zijn er ook om hun groei
richting te geven. Want u wilt natuurlijk ook dat uw kind de zaken leert,
waarmee het in de maatschappij van de 21ste eeuw verder komt.

Ons onderwijs werkt…

Samen gaat over samen ontdekken, samen leren en elkaar
ontmoeten. Maar het staat ook voor het openbare karakter
van ons onderwijs, waarbij iedereen welkom is. Dat maakt
onze school ‘de wereld in het klein’.
Ontdekken gaat over onze manier van ontdekkend leren,
waardoor iedereen zijn eigen talenten kan (h)erkennen.
Persoonlijk gaat over individueel leren en je eigen kracht
en weg ontdekken. Maar het gaat ook over de persoonlijke
aandacht die wij geven aan onze leerlingen.
Groeien gaat over het behalen van resultaten door onze
leerlingen en hun groei die ons team stimuleert en begeleidt.
Graag vertellen we hoe we dit doen.

Wij zorgen voor resultaat met ontdekkend leren. Bij ons leren de
leerlingen natuurlijk wat ze moeten leren. We geven ze een stevige
basis voor taal en rekenen, waarmee we ons minimaal houden aan
de normen van het ministerie. Daarnaast bouwen we aan een brede
ontwikkeling met vormen van ‘onderzoekend leren’. Dit doen wij door
de volgende acht vaardigheden te ontwikkelen: creativiteit, kritisch
denken, probleemoplossend vermogen, communiceren, samenwerken,
sociale en culturele vaardigheden, zelfregulering en digitale
geletterdheid.
Wij werken écht met de doorlopende leerlijn. Al onze leerkrachten
werken met dezelfde pedagogische principes en structuur. Dat
geeft iedereen (leerlingen, leerkrachten en ook ouders) overzicht en
duidelijkheid. Voor de leerlingen vergemakkelijkt de doorlopende
leerlijn hun leren, waardoor ze zich bij optimaal kunnen ontwikkelen.
Maar het helpt ons team ook bij het in kaart brengen van de groei
van de leerlingen over de schooljaren heen. Daardoor kunnen we de
leerlingen bij elke stap die ze zetten, eﬀectiever begeleiden. Zo weet
iedereen waar hij aan toe is, ook bij de overgang naar een nieuwe klas.
Wij creëren een open en persoonlijke sfeer. Als u bij ons op school
binnenkomt, merkt u het: er heerst een natuurlijke rust. We doen ons
best om deze rustige, open en persoonlijke sfeer te creëren, waarin
kinderen mogen zijn wie ze zijn en hun wereld mogen ontdekken. Onze
kleinschaligheid helpt daarbij, want zo leren de kinderen, ouders en
teamleden elkaar allemaal kennen.
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We weten heel goed hoe belangrijk ‘veiligheid’ is voor kinderen. Alleen
als ze zich veilig voelen, kunnen ze leren. Daarom besteden we naast
het leren van kennis, ook veel aandacht aan de sociale emotionele
veiligheid van de kinderen. Dit doen wij met bijvoorbeeld de methode
‘Kanjertraining’.

De leerlingen laten groeien
In de ochtend leren we de belangrijke verplichte zaken als taal,
rekenen, spelling en lezen op een gedegen manier. Met ‘gedegen’
bedoelen we dat onze leerkrachten en leerlingen hun eigen
verantwoordelijkheid nemen voor het leerproces. Leerkrachten
werken met moderne maar beproefde instructies, leermiddelen
en –materialen, die het beste passen bij de leerlingen. Daarnaast
werken wij met een leerlingvolgsysteem, waarmee we groei van de
leerling volgen. We zien snel wanneer een leerling extra individuele
ondersteuning nodig heeft en bieden die ondersteuning die past bij
onze (individuele) leerlingen.
In de middag werken we met onze leerlingen aan wat wij
‘talentontwikkeling’ noemen. Ze krijgen ruimte en ondersteuning om
hun talenten optimaal te ontwikkelen. Helemaal zoals dat past bij
deze tijd, waarbij aandacht voor kennis, communicatieve en sociaal
emotionele vaardigheden van belang zijn.
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Zowel ’s ochtends als ’s middags letten we op de manier waarop
leerlingen leren. Elke leerling doet dit op een eigen wijze. Daarom
bieden wij verschillende vormen van leren aan, die passen bij de
leerling.

Soepele overstap van opvang Kinderrijk
Kinderen van Kinderrijk Brink komen bij ons op school als zij vier jaar
zijn. Wij willen die overstap voor de kinderen en ouders zo soepel
mogelijk maken. Hoe beter de opvang en het basisonderwijs op elkaar
afgestemd zijn, hoe makkelijker de overstap zal zijn. Daarom werken
we samen met het opvangcentrum Kinderrijk. Voor onze leerkrachten
is het ﬁjn om al ‘vroeg’ contact te hebben over onze toekomstige
leerlingen. Wij kunnen ons onderwijs beter laten aansluiten bij
wat de kinderen nodig hebben. Zo stimuleren we de doorgaande
leerlijn eigenlijk al vanaf de opvang. Dat maakt de overstap naar de
basisschool eenvoudiger.

OBS de Pioniers is de openbare basisschool waar onze
kinderen samen ontdekkend mogen leren, waardoor
zij ook als persoon optimaal kunnen groeien.

En er is ook naschoolse veiligheid
Veel kinderen van onze school maken ook gebruik van de VSO
(voorschoolse opvang) en BSO (buitenschoolse opvang) van Kinderrijk.
Ook tijdens deze opvang hebben de beide teams overleg over de
kinderen, als dat nodig is. Wilt u meer weten over de opvang van
Kinderrijk Brink? Op hun website vindt u meer informatie:
www.kinderrijk.nl

Samen Ontdekken Persoonlijk Groeien
Zoekt u voor uw pionierende kind een basisschool? Dan
nodig ik u hierbij graag uit om samen te verkennen of uw
kind bij OBS de Pioniers past. Kijk voor meer informatie op
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onze website of bel voor een afspraak.
OBS de Pioniers
Orion 11-13
1188 AM Amstelveen
020 643 76 23
www.pionier1.nl
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