De Prinses Ireneschool is een open, christelijke
school liggend in Goes-oost, dichtbij het centrum
van de stad. Er gaan momenteel 181 kinderen naar
school, verdeeld over 8 groepen. Er werken 18
enthousiaste medewerkers op deze school. We
werken sinds 5 jaar met een continurooster volgens
het vijf-gelijke-dagen-model. Daarmee was de
Prinses Ireneschool de eerste school hier in de
regio. We werken vanuit 4 kernwaarden: veiligheid,
bloei, creativiteit en plezier.

We vinden het belangrijk dat een kind zich snel
thuis voelt op school. Vanuit een gevoel van
veiligheid kan het kind vrijuit tot ontwikkeling
komen. Je mag zijn wie je bent en je bent goed
zoals je bent.

Om een kind tot bloei te zien komen, is een van de
mooiste facetten van ons vak. Om dit te bereiken,
is het belangrijk dat we aansluiten bij het talent van
het kind. Daarom rekenen we niet altijd in het
werkboek, maar ook tijdens de gymles of op het
plein. Ook bij andere vakken zetten we creativiteit,
spel, beweging en muziek in om kinderen tot bloei
te laten komen. “Real learning only happens when
you are in the groove with your talents” (Jef
Staes)

We verkennen verschillende manieren waarmee we de
diversiteit van kunst en kunstzinnige werkvormen
koppelen aan inzichten over leren. We betrekken kunst,
natuur en techniek, beweging en de wereld om ons
heen in ons onderwijs en passen diverse kunstzinnige
werkvormen toe in het leerproces, om vorm te geven
aan leren en leven vanuit het totale wezen. Leerstof
krijgt vorm op verschillende manieren en hierdoor
komen kinderen dichter bij hun eigen leerstijl.

We zien veel stralende kinderen op school.
Kinderen komen graag naar onze school.
Plezier hebben in wat je doet maakt dat je
betrokken bent en dat je wil leren.

Kortom: De Prinses Ireneschool, een school waar het prinsheerlijk leren is.

