Basisschool ‘n Baoken
Basisschool ’n Baoken staat midden in de buurtschap
Agelo. Kleinschalig en eigentijds zijn woorden die goed
passen bij deze kleine, dynamische school. De school
biedt een veilige en inspirerende omgeving, midden in de
natuur, tussen weilanden en bossen, waarin elk kind
gezien wordt en mag zijn wie hij/zij is.
We werken aan een vernieuwend en eigentijds
onderwijsconcept, passend bij wie we zijn en wat we
belangrijk vinden op ’n Baoken.
De maatschappij verandert immers razendsnel en dat
vraagt om een eigentijdse aanpak van het onderwijs;
onderwijs dat aansluit bij de behoeften van kinderen in
deze tijd én hen voorbereidt op de wereld waarin zij
straks als volwassenen hun zinvolle plek krijgen.
Hierna leest u meer over hoe wij hier vorm aan geven.
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Onderwijs gericht op geluk en persoonsontwikkeling
Gepersonaliseerd digitaal leren
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1.Onderwijs gericht op geluk en persoonsontwikkeling
Een gelukkig kind is het begin van een betere wereld.
Op ‘n Baoken leren kinderen nadenken over zichzelf en over
anderen. We werken met de 7 gewoonten van Stephen Covey.
Deze helpen de kinderen hoe ze zelfbewust in het leven
kunnen staan, met ruimte voor zichzelf en voor anderen. Ze
leren hoe ze kunnen bijdragen aan hun eigen geluk en dat van
anderen. We beginnen onderaan de boom, bij de wortels.
De wortels zijn goed zichtbaar op de tekening! Dat moet
ook, want dat is waarmee de boom stevig staat en niet
zomaar om kan vallen. Met de wortels begint dan ook het
leertraject met de kinderen. De eerste 3 gewoonten gaan
namelijk over jezelf. Ze betekenen: werken aan jezelf,
overwinningen op jezelf. Met deze 3 gewoonten in je rugzak
word je zelf steviger, zodat je niet ‘zomaar omvalt’, onzeker
wordt, bang of klagerig bent, maar grip krijgt op sociale
situaties en je eigen verantwoordelijkheid en aandeel ziet.
De stam staat symbool voor jou en je relaties met anderen.
Vanuit jezelf (de wortels) bewandel je de weg naar de ander,
naar ‘samen’ en samenwerking. De gewoonten 4, 5 en 6 gaan
daarover.
Kinderen leren win-win denken, zodat de ander ook ruimte
krijgt. Ze leren te luisteren met hun oren én hun hart (eerst
begrijpen, dan begrepen worden) en zoeken de
samenwerking, waarbij twee losse ideeën misschien wel.

De kruin: Tenslotte komt de boom tot volle bloei en
groei! En dat kan alleen als je ‘de zaag scherp houdt’! Dat
wil zeggen: als je goed voor jezelf zorgt en jezelf voedt,
letterlijk en figuurlijk, op 4 terreinen. Mentaal (hoofd),
door jezelf te voeden met bijvoorbeeld mooie boeken en
muziek, sociaal-emotioneel (hart), door mensen op te
zoeken die je lief zijn, of inspireren. Spiritueel (ziel), door
te mediteren, naar de kerk te gaan of rust te vinden in de
natuur. En fysiek (lichaam) bijvoorbeeld door te sporten,
gezond te eten en op tijd naar bed te gaan. Gewoonte 7
gaat hierover.

2. Gepersonaliseerd digitaal leren
Onze leerlingen werken met een gepersonaliseerde
(digitale) leerlijn die aansluit op hun individuele behoeften
en talenten. Zo kan elk kind op zijn eigen niveau werken en
wordt het niet gehinderd door het tempo van de klas. Wij
volgen de ontwikkeling van iedere leerling op de voet.
•

Snappet

Op ‘n Baoken werken de kinderen van de groepen 4 t/m
8 digitaal aan rekenen, taal en spelling. Dit doen wij met
behulp van Snappet.
Snappet is een digitaal onderwijsprogramma dat elk kind
uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen.
De leerkracht geeft de instructie waarna de kinderen de les
op een eigen chromebook gaan maken. Voordeel is dat de
kinderen direct feedback krijgen na het maken van een
opgave. Is het fout, dan kan het kind de opdracht direct
verbeteren. Ook de leerkracht is in staat direct feedback te
geven omdat zij op haar tablet de monitor van Snappet
heeft en kan volgend hoe de individuele leerling te werk
gaat.
De opgaven passen zich automatisch aan, zo kan een kind
langer oefenen op een categorie of juist doorgaan naar een
volgende. De leerling werkt op deze manier op zijn/haar
eigen niveau (adaptief) en blijft gemotiveerd om door te
gaan.

•

Groeiplan

‘n Baoken kiest er bewust voor om op het gebied van
spelling en rekenen niet de methode centraal te stellen, we
werken meer vanuit de doelen. Dit is goed mogelijk met de
adaptieve mogelijkheden die Snappet biedt.
We begeleiden de leerlingen bij het werken aan en behalen
van hun persoonlijke leerdoelen en we voegen daarbij waar
mogelijk de instructiemomenten samen. Dit betekent dat
leerlingen uit verschillende groepen tijdens een
instructiemoment aan kunnen schuiven, afhankelijk van
hun persoonlijke leerdoelen.
We zijn nu nog aan het begin van de ontwikkeling van een
persoonlijk groeiplan. In het schooljaar 2019-2020 zullen
we hier een vervolg aan geven, we krijgen hierbij hulp van
een externe partij (kansrijke combinatiegroepen). Het
werken aan persoonlijke leerdoelen op meerdere
vakgebieden vraagt een andere manier van organiseren
van de lessen, en dit willen we gedegen en stapsgewijs
vorm gaan geven.
3.Engelse taal

Nederlands is onze voertaal maar we bieden in ons
onderwijs ook steeds meer Engels aan. De wereld van nu
stelt immers steeds hogere eisen aan de taalvaardigheid
van het Engels. We bieden Engels aan vanaf groep 1. Dit
doen we middels de methode Groove Me. Verder lezen we
verhalen voor en zingen we liedjes in het Engels.

4.Van binnen en buiten
•

IPC

Op ’n Baoken werken we met IPC en Early Years
(International Primary Curriculum).
IPC is een curriculum voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8,
waarbij Early Years als voorloper op IPC thema’s aanbiedt
voor de groepen 1 en 2) waarin de zaakvakken en creatieve
vakken geïntegreerd worden aangeboden. Dit gebeurt op een
ontdekkende en onderzoekende manier. We zijn ervan
overtuigd dat kinderen op hun best leren door boeiende,
actieve en zinvolle lessen.
Het streven van IPC is om kinderen te laten leren, zo effectief
en leuk mogelijk, op basis van hoge verwachtingen.
Leerlingen werken aan hun zelfvertrouwen en ontdekken
volop hun eigen talenten. Het is daarbij onmisbaar dat
kinderen ook begrip leren hebben voor elkaar. Ze leren zich
verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en
in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. Leren over
normen en waarden – waarde(n)vol leren – is daarbij
onmisbaar.
Drie middagen werken de kinderen volgens het IPCprogramma aan verschillende boeiende en interessante
thema’s. De thema’s sluiten aan bij de leef- en
belevingswereld van de kinderen, enkele voorbeelden van de
IPC-thema’s zijn:
•
•
•
•
•

Speurneuzen in de tijd
Luchthavens
Ik leef
Uitvindingen en machines
Een missie naar Mars
Het motto van IPC:
Great Learning –
Great Teaching – Great Fun

•

Beweegwijs en natuurlessen

Eens per week gymmen onze leerlingen buiten, deze lessen
worden voorbereid en verzorgd door gymdocenten van
Beweegwijs, zie website voor meer informatie. Deze
uitdagende en inspirerende gymlessen stimuleren de
variatie tijdens het buiten spelen en dragen bij aan een
gezonde levensstijl. We leven in een tijdperk van
digitalisering, waarbij frisse buitenlucht en voldoende
bewegen steeds belangrijker worden.

Dit is ook de reden dat onze jongste kinderen (groepen 1
t/m 3) eens per twee weken op de maandagmiddag les in
de natuur krijgen. Met regenjas en regenlaarzen houdt een
beetje regen ons niet binnen; er is zoveel te ontdekken
buiten. De rekenlessen en taallessen zetten we voort in het
bos.
•

Kaliber kunstschool

Vanaf mei 2019 krijgen de leerlingen van ’n Baoken eens
per week kunstles. Dit houdt in dat ze een half uur (groepen
1-2) of 45 minuten (groepen 3 t/m 8) les krijgen in muziek,
dans, theater of drama. Dit steeds in aaneengesloten
blokken van ongeveer 6 weken. De lessen zullen worden
verzorgd door vakdocenten van de Kaliber Kunstenschool

Kleinschalig onderwijs met flexibele werkplekken
‘n Baoken biedt kleinschalig onderwijs. Dit zorgt ervoor dat
het schoolteam, de leerkrachten en leerlingen elkaar
allemaal goed kennen. Er is meer en vooral ook persoonlijke
aandacht voor de kinderen. Het werken met kleine groepen
bevordert bovendien de saamhorigheid.
De kinderen maken gebruik van flexibele werkplekken (ook
buiten de lokalen) en krijgen onderwijs in kleine groepen
zodat we elk kind de persoonlijke aandacht kunnen geven
die het nodig heeft.
De school bezoeken
Bent u benieuwd naar alle nieuwe ontwikkelingen binnen ‘n
Baoken? U bent van harte welkom om de school te
bezoeken. Een afspraak met de directie is snel gemaakt via
dir.atol@konot.nl of 0541-291912.

Basisschool ‘n Baoken

Klein van omvang, volop in beweging

