Aanmelden voor de Korenbloem / ikOOK!
Geïnteresseerde ouders kunnen een afspraak
maken met de locatiedirecteur. Zij krijgen
dan informatie en een rondleiding. Na
inschrijving neemt de school 5 weken voor de
vierde verjaardag van het kind contact op om
kennismakingsochtenden af te spreken. Als een
kind tijdens de schoolperiode op De Korenbloem
komt maken we afspraken met de leerkracht en
de directie.

PRESTEREN MET PASSIE
EN PLEZIER!

Schooltijden
CONTINU XL
Op De Korenbloem werken we met een
continurooster. Dat wil zeggen dat de
kinderen in principe (*) op school eten.
Het programma ziet er als volgt uit:
08.30 uur:
aanvang school
10.15 - 10.30 uur: pauze
12.00 uur:
kinderen lunchen met de
		leerkracht
12.15 - 12.45 uur: buitenspelen
12.45 uur:
starten de middaglessen
14.45 uur:
school uit
(*)
Tussen de middag naar huis?
Dat kan, kinderen zijn om 12.00 uur uit en moeten
om 12.45 uur weer terug op school zijn.

De woensdagmiddag blijft een vrije middag.
Dit systeem heeft 4 pluspunten:
+ Rust: de kinderen eten in de klas
met de leerkracht
+ Besparing BSO kosten
+ Kans om naar huis te gaan
+ Maar een keer halen en brengen

Meer informatie
Wilt u meer weten over De Korenbloem,
ikOOK!, het team, gebouw of anders?
Bezoek dan onze website:
www.obsdekorenbloem.nl of maak een
afspraak met Emely Teeuwen.

Ouderbetrokkenheid
De school ziet graag dat ouders zich nauw
betrokken voelen bij het onderwijs. Gelukkig
zijn er veel ouders heel actief. Zo kunnen
we altijd rekenen op hulp bij de creatieve
middagen, excursies, het organiseren
van verschillende feesten (Sint, Kerst,
Carnaval) en het schoolkamp. Er is een
goede samenwerking met de ouderraad. In
de medezeggenschapsraad kunnen ouders
invloed uitoefenen op het beleid van de
school.
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Een nieuw gebouw!

De Korenbloem
DE BESTE BASIS VOOR
EEN LEVEN LANG LEREN
De Korenbloem is een openbare basisschool.
Iedereen is welkom, niet apart maar samen!
In de wijk de Notel ligt De Korenbloem. Heel
centraal gelegen in de Castaert, goed en veilig
bereikbaar voor alle ouders en kinderen.
De maatschappij vraagt om verantwoordelijke,
flexibele, creatieve en ondernemende mensen.
Mensen die oog hebben voor elkaar, kunnen
samenwerken, maar ook duurzaam denken
en handelen.
De Korenbloem biedt onderwijs dat
hierbij past. Want dat is de basis voor de
ontwikkeling van de talenten die je nodig
hebt voor de rest van je leven.

Met passie en plezier presteren
We willen de kinderen met passie en plezier
leren presteren. Dat doen ze in een veilige,
uitdagende omgeving.
Ons onderwijs is gebaseerd op zeven
belangrijke waardes en principes. Het zijn
de bouwstenen van ons onderwijs op De
Korenbloem.

• Veiligheid
• Vertrouwen
• Kennis
• Zelfstandigheid
• Respect
• Sfeer
• Creativiteit
Deze bouwstenen komen terug in alles
wat we doen in ons onderwijs: goed rekenen taalonderwijs, waarbij werken met
groepsplannen centraal staat. Een doorgaande
lijn van zelfstandig werken met het planbord
en de weektaak. Techniek in het hoekenwerk,
vieringen, maar ook de grote schoolprojecten.
Met de methode Leefstijl leren wij kinderen
zich bewust te worden van hun eigen gedrag
waardoor ze zichzelf en anderen kunnen
respecteren. Ze ontwikkelen vaardigheden
om met elkaar om te gaan zoals luisteren en
ruzies oplossen. Door samen te werken leren
ze vanuit een ander perspectief te kijken en
rekening te houden met elkaar.
Niet alleen het leren is belangrijk maar ook
de creatieve ontwikkeling. Creativiteit heeft

Vanaf september 2013 zitten we in dit
prachtige gebouw. In het gebouw vind je
de visie van De Korenbloem terug. Het is
transparant en open. Er is ruimte om elkaar
te ontmoeten. Het is een duurzaam gebouw,
met een fijn en schoon klimaat. Energie

In ons gebouw is de kinderopvang IkOOK!
gevestigd. Op deze manier kunnen wij, in
ieder geval van 7.30 tot 18.00 uur
dagopvang aanbieden voor kinderen
van 0 tot 13 jaar.

wordt opgewekt met een warmtepomp
en zonnepanelen. Uniek is de verlichting;
met Schoolvision heeft de leerkracht de
mogelijkheid om het lokaal in de juiste
sfeer te brengen. De lichtomstandigheden
Standaard, Rust, Energie en Concentratie
helpen de klas sneller in het beste klimaat
te komen om een bepaald soort taak uit te
voeren.

We bieden programma’s aan waarin kunst,
cultuur en sport een plaats krijgen. De
manier waarop we de kinderen benaderen,
de pedagogische aanpak, is op elkaar
afgestemd. Ook hier speelt samenwerken
een belangrijke rol. We maken gebruik
van elkaars kennis! Zo kan de peutergroep
regelmatig samenspelen met kinderen uit de
groepen 1 en 2.

heel veel kanten: beeldend, drama, schrijven
en muziek. Tijdens de vieringen, presentaties
en spreekbeurten leren de kinderen zich te
presenteren.

De zorg voor de leerlingen
Het onderwijs op De Korenbloem wordt zoveel
mogelijk afgestemd op de mogelijkheden van
de leerlingen. Er zijn veel manieren waarop
een kind leert. De een leert door middel van
taal, de ander door doen, bijvoorbeeld met
behulp van beelden, bewegen of muziek.
We noemen dit meervoudige intelligentie.
De leerkrachten zijn zich bewust van deze
manieren van leren en passen dit in hun
lessen toe.
Ook wordt de ontwikkeling gevolgd met
behulp van ons leerlingvolgsysteem. Hierin
zitten toetsen die landelijk genormeerd zijn.
Voor kinderen die presteren op een heel hoog
niveau hebben we de “Plusgroep” ingesteld.
Deze is samengesteld met kinderen uit de
groepen 6 t/m 8. Zij krijgen opdrachten
waarbij een groot beroep wordt gedaan op het
denken en organiseren.

