Contact met de school

Informatie 2018

U bent van harte welkom op de Bavoschool en
wij informeren u graag over ons onderwijs.
Voor een rondleiding of aanmelding kunt u
contact opnemen met de directeur Saskia Kuin:
T: 072-5021422 of via de mail:
directie.bavo@skowestfriesland.nl
Het contact met de leerling en de ouders staat
bij ons hoog in het vaandel. Tweemaal per jaar
is er een gespreksweek waarin de ouders en
leerlingen worden uitgenodigd om in gesprek te
gaan met de leerkracht over het leerproces, de
resultaten en de beoogde eigen leerdoelen en
ontwikkeling. Na schooltijd kunnen ouders, op
afspraak, de leerkrachten spreken.
Voor de ouders, van wie het kind komend
schooljaar op school komt, wordt er vooraf een
intakegesprek gehouden met de leerkracht om
met u en uw kind kennis te maken en de wederzijdse verwachtingen te bespreken.

De speerpunten in ons onderwijs zijn:
Continue aandacht voor sociaal emotioneel
welbevinden
Aandacht voor brede ontwikkeling
Plezier met elkaar
Leren leren
Eigenaarschap, zelfstandigheid en
zelfverantwoordelijkheid

Op de website vindt u algemene informatie
over de Bavoschool, met o.a. de schoolgids met
de onderwijsinhoudelijke zaken. Daarnaast
vindt u hier ook de nieuwsbrief met de actuele
informatie, die elke 3 weken wordt gemaild
naar alle ouders.

Bavoschool
Middengouw 13
1645 PN Ursem
072-5021422
directie.bavo@skowestfriesland.nl
www.bavoschool-ursem.nl

Kernwaarden van onze school:
Welbevinden, Betrokkenheid,
Ontwikkeling, Respect, Zelfstandigheid,
Eigenaarschap
Onze missie:
‘Leren doe je samen
want samen staan we sterk!’
‘Van Eiland naar Wijland’

Bavoschool

Onderwijs

Thematisch werken
Leren is een sociaal proces. Wij vinden het belangrijk
dat leerlingen leren samenwerken en zich
verantwoordelijk voelen voor zichzelf en elkaar.
Onder andere daarom werken we groepsoverstijgend,
met name tijdens de creatieve en wereldoriënterende
vakken. Op deze manier leren de kinderen elkaar
beter kennen, werken ze samen en leren ze van
elkaar. Het ontdekkend en onderzoekend leren vormt
de basis voor het verkrijgen van kennis.

De Bavoschool is sinds augustus 2014 gevestigd in
“De Batter”, een multifunctioneel gebouw. Het heeft
ruime en open lokalen met een frisse uitstraling. De
centrale ruimtes worden gebruikt voor groepswerk,
gezamenlijke activiteiten, computergebruik, zelfstandig werken.

Het team

Leren doe je samen want samen staan we sterk

Het team bestaat uit 14 leerkrachten. De directeur
en de bouwcoördinatoren vormen het managementteam. Het zorgteam bestaat uit de intern begeleider
en de directeur. Ons team is rijk aan specialisten op
het gebied van bewegingsonderwijs, gedrag, taal,
rekenen, ICT en cultuur.
In de school heeft de OBD en de fysiotherapie een
plek voor de begeleiding van kinderen onder
schooltijd voor dyslexie en motoriek.

Brede ontwikkeling
De leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor het
onderwijs en de schoolontwikkeling. We zetten ons in
voor het pedagogisch klimaat, de zelfstandigheid en de
verantwoordelijkheid van de leerlingen.

Ouders & school
We vinden een goed contact met
de ouders zeer belangrijk.
We werken samen aan de
ontwikkeling van het kind en
daarbij is een samenhang in de
opvoeding thuis en op school
erg belangrijk. Dit heeft
namelijk een positieve invloed
op het welbevinden en de resultaten. De Bavoschool
heeft een actieve oudervereniging en een betrokken
MR. Ouders ondersteunen graag bij schoolse
activiteiten. We zijn hier enorm trots op!

Als school vinden we het belangrijk dat leerlingen zich
veilig en vrij voelen. We hebben aandacht voor elkaar
en zien de sociaal emotionele ontwikkeling als basis
om te kunnen groeien en leren.
“The leader in me” is een pedagogische leerlijn die onze
leerlingen op een speelse manier 7 gewoonten aanleert
gericht op persoonlijke groei en relaties met anderen.
Op deze manier werken we in een open cultuur en leren
we leerlingen eigenaar zijn van het eigen leerproces.
Onze leerlingen leren naast doelen die voor alle
leerlingen gelden, eigen leerdoelen vast te stellen.
Daardoor kunnen zij zich heel gericht ontwikkelen.
Dit werkt stimulerend voor de motivatie.
‘The leader in me’ zetten we in vanaf schooljaar ‘18-’19
en is onderdeel van ons koersplan ‘18-’22.

Naast het aanleren van de basisvaardigheden lezen,
rekenen en taal vinden we het belangrijk dat ook
andere talenten van kinderen worden aangesproken.
Zo werken we projectmatig aan techniek, cultuur,
expressie en muziek. We werken hierbij nauw samen
met de plaatselijke verenigingen en instanties.

ICT
ontwikkeling
Binnen onze school maken we gebruik van moderne
ICT materialen. De leerlingen werken in de cloud op
Chromebooks, tablets en Ipads. We vinden het
belangrijk dat de leerlingen weten hoe om te gaan
met social media en besteden hier extra aandacht
aan. Het leren programmeren start al in de onderbouw m.b.v. de BeeBot.

