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Doel: Kwinkschool

Doel: Goed onderwijs
(doelgericht & effectief)

Doel: Toekomstgericht
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Uw kind centraal

Er heerst een veilig en prettig
pedagogisch klimaat

Gericht op het individuele kind

De 21-eeuwse vaardigheden

Ouders, kinderen en leerkrachten
(gouden driehoek) zorgen er met
elkaar voor dat kinderen zich optimaal
kunnen ontwikkelen. Het pedagogisch
klimaat is goed en de lessen zijn effectief.
We volgen de ontwikkeling van de
kinderen, kijken wat ze nodig hebben
en passen ons onderwijs daarop aan.
Instrumenten die we daarvoor inzetten
zijn Zien (sociaal emotioneel
ontwikkeling) en Leeruniek
(cognitieve ontwikkeling).

We begeleiden kinderen in hun
ontwikkeling tot zelfstandige,
sociaalvaardige en betrokken mensen,
die van waarde zijn in de maatschappij
van de toekomst. De vaardigheden
die kinderen daarbij nodig hebben
worden wel de 21-eeuwse vaardigheden
genoemd. Dit betekent voor ons
onderwijs dat we de komende jaren
stapje voor stapje toewerken naar meer
eigenaarschap bij de kinderen door met
hen te werken aan samenwerking en
zelfsturing en hen mediawijs te maken.

De missie, de bedoeling van ons
onderwijs op CBS De Fontein is:
Goed onderwijs voor alle kinderen
opdat ze allemaal optimaal tot
ontwikkeling komen (competentie)
en allemaal goed voorbereid hun
eigen plaats (autonomie) in de
samenleving (relatie) kunnen
innemen.We zien wie je bent,
iedereen is anders en niemand
is zoals jij!

Kwink is een methode voor sociaalemotioneel leren (SEL). Met behulp
van Kwink leren we uw kind belangrijke
lessen voor het leven. Het oefent hiermee
zijn sociaal-emotionele vaardigheden.
Daarvoor is een veilige groep van
belang. Een groep waarin kinderen
zichzelf kunnen zijn. Kwink werkt met
5 competenties: Besef hebben van
jezelf, besef hebben van een ander,
keuzes kunnen maken, zelfmanagement
en relaties kunnen hanteren. Op een
Kwinkschool heerst een veilig en prettig
pedagogisch klimaat waar kinderen
vanuit hart, hoofd en handen zich
optimaal kunnen ontwikkelen.

