Gezamenlijke Open Dag VCO-scholen

Open dag

m!
Welko

6 februari 2018

09.00 - 16.00 uur en 			
19.00 - 20.30 uur
EXTRA OPEN DAG

3 februari 2018
van 10.00 - 13.00 uur
• De Bron
• Het Kompas
• De Parel
van 10.00 - 12.00 uur
• Het Baken
van 15.00 - 17.00 uur
• Het Startblok

10 februari 2018
van 10.00 - 13.00 uur
• Willem Alexander
• De Schakel

Sterk in schoolwerk
Informatie over de christelijke basisscholen van Harderwijk en Hierden

Over VCO Harderwijk-Hierden
De Stichting voor Christelijk Onderwijs verzorgt kwaliteitsonderwijs op
elf verschillende basisscholen in Harderwijk en Hierden. We stellen er
een eer in onze leerlingen goed toegerust af te leveren bij het voor hen
geschikte vervolgonderwijs.

Wij geloven in goed onderwijs voor elk kind
Leerlingen laten groeien, in kennis en vaardigheden en als
mens. Dát is kort en krachtig het doel van de Stichting VCO.
Onze organisatie telt elf basisscholen. Onze 300 personeelsleden zetten zich vol overtuiging en enthousiasme in voor zo’n
2750 leerlingen. Met gedegen onderwijs, moderne middelen
en ambitie in een veilige, gezellige en stimulerende omgeving.
Christelijke identiteit
Stichting VCO is een christelijke organisatie die zich in de
ontwikkeling en uitvoering van beleid, in de onderlinge omgang
met elkaar en in het pedagogisch handelen in de scholen, laat
inspireren door het christelijke gedachtengoed gebaseerd op de
bijbel. Iedere wijk is voorzien van een VCO-school. Alle ouders
hebben zo de mogelijkheid om binnen redelijke afstand van hun
woning hun kinderen christelijk onderwijs te laten volgen.
De scholen geven een eigen invulling aan de christelijke schoolidentiteit, er mag zeker verschil zijn. Wat de scholen gemeen
hebben, is dat de personeelsleden christen zijn. Dit is zichtbaar
in het onderwijskundige beleid en handelen en voelbaar in de
onderlinge omgang met elkaar.

Elk kind is van harte welkom op één van onze VCO-scholen
indien de ouders/verzorgers respecteren dat hun kind onderwijs
en (bege)leiding ontvangt wat christelijk geïnspireerd is, waarbij
zij instemmen met een volledige deelname van het kind aan het
onderwijs en de activiteiten die de school aanbiedt.
Aandacht voor het individu
Ieder mens is verschillend. Ook onze leerlingen hebben allemaal hun eigen talenten en mogelijkheden. Wij zien het als
onze taak om ieder kind te helpen deze te ontdekken en te ontwikkelen. Dat doen we met aandacht voor het individu, zodat
ieder kind goed toegerust en zelfbewust kan doorstromen naar
het best passende vervolgonderwijs.
Iedere school heeft zijn eigen
accenten gekozen. Op de
Open Dag kunt u hier van
proeven. U bent van harte
welkom in onze scholen op
de Open Dag.

Informatie over de christelijke basisscholen van Harderwijk en Hierden

Open dag 6 februari 2018
9.00 - 16.00 uur en 19.00 - 20.30 uur
We zetten ons maximaal in voor een
veilige, liefdevolle en ontwikkelingsgerichte
omgeving voor elk kind!

Extra open dag

Extra open dag

zaterdag 3 februari

zaterdag 3 februari

10.00 -12.00 uur

10.00 -13.00 uur

De Bron
Christelijke basisschool

Het Baken

Baken Junior

Vollenhovenmeen 29,
Vliepad 5,
T: 0341 - 422184
T: 0341 - 416645
Directeur: Trudy van de Beek
www.cbshetbaken.nl
2 Het Baken: DE school waar je MEE telt!
2 Persoonlijke school met open karakter
2 Unieke, natuurlijke, veilige
onderbouwlocatie
2 Integraal Kind Centrum
2 Open, transparante communicatie
2 Enthousiast, ervaren en betrokken team
2 We werken op verschillende niveaus
binnen de groep
2 Goede leerlingenzorg: duidelijke,
herkenbare structuur
2 We zijn Kanjerschool en werken aan
vertrouwen, veiligheid, rust en respect
2 Een kritische, meedenkende leerlingenraad
2 Talentontwikkeling door Kunst- en Cultuur
profilering
2 Een bibliotheek op school
2 BSO in beide schoolvestigingen
2 Dagopvang in Baken Junior

De Brug

De Bron

Piet Heinlaan 22,
T: 0341 - 416576
Directeur: Rob van Leijenhorst
www.cbs-de-brug.com

Frankenskamp 4,
T: 0341 - 426704
Directeur: Martin van den Bor
www.debronharderwijk.nl

2 Een positief christelijke identiteit
2 In alle groepen Kanjertrainingen!
een uitgebreide sociale vaardigheidstraining
2 Digitale schoolborden en integratie
van computers binnen het onderwijs
2 Goede aansluiting op de peuterspeelzaal
2 Aansprekende thema’s bij de kleuters
2 Een actief anti-pestbeleid
2 Kinderen leren zelfstandig te werken
2 Kinderen leren samenwerken
2 Kinderen ontdekken hun talent
2 Aandacht voor 21ste eeuwse vaardigheden
2 Impulsklas voor huiswerkbegeleiding
2 Taallessen aan ouders
2 Een goede leerling zorg
2 Gericht aandacht voor het
meerbegaafde kind
2 Gratis uitleen van taalspellen in de
Taal-o-theek
2 Vakleerkracht muziek
2 Breed onderwijsaanbod d.m.v. workshops

2	Ons motto ‘een school met meerwaarde’
2	Waardevolle, christelijke vieringen
2	Goed ‘Onderbouwd’ kleuter onderwijs
2	Uitstekende zorg, binnen en buiten de klas
2	Passend Onderwijs met ons eigen School
Zorg Team
2	‘Wonderlijk gemaakt’ seksuele vorming in
alle groepen
2	Een grote school waar elke bouw zijn
kleinschalige karakter behoudt
2 Oog voor talent, oor voor elkaar,
hart voor iedereen
2	Uitdaging voor de meer- en hoogbegaafde
leerling in de Prismagroep
2	Engels in de groepen 1 t/m 8
2	Integraal Kind Centrum (IKC)
2	Brede School Frankrijk, een bron van
activiteiten op sportief en creatief gebied
2	Een open en transparante communicatie
2	We doen wat we zeggen en we zeggen wat
we doen

de VCO scholen
Kom vrijblijvend eens kijken op school!

Extra open dag

Extra open dag

Extra open dag

zaterdag 3 februari

zaterdag 3 februari

zaterdag 10 februari

10.00 - 13.00 uur

10.00 - 13.00 uur

10.00 - 13.00 uur

Het Kompas

De Rank

De Parel

De Schakel

Flevoweg 73,
T: 0341 - 416622
Directeur: Gerrieke Blikman
www.cbs-het-kompas.nl

Bongerdsteeg 1-3,
T: 0341 - 416748
Directeur: Roelien van Zuthem
www.cbs-de-rank.nl

Zuiderzeestraatweg 145,
T: 0341 - 451295
Directeur: Martin van den Bor
www.schoolhierden.nl

Vondellaan 26, T: 416557
Busken Huetlaan 4, T: 416722
Directeur: Martin Riet
www.cbs-deschakel.nl

2	Ruim aandacht voor sociale
vaardigheden m.b.v.
Kanjer-training
2	Goede moderne methoden,
met voldoende leer- en
oefenstof voor alle leerlingen
op verschillende niveau’s
2 Computergebruik geïntegreerd
in het zelfstandig werken
2	Optimaal volgen van de
resultaten van de leerlingen
2	Enthousiast en ervaren
personeel, dat goed overlegt en
samenwerkt
2	We geven Engels vanaf groep 1

2 Ons motto ‘Gewoon bijzonder’
2 ‘Gewoon als het kan, bijzonder
waar nodig’
2 Een ‘Kanjerschool’: we werken
aan vertrouwen, veiligheid, rust
en respect
2 Thematisch Ontwikkeling
Gericht Onderwijs bij groep
1 en 2
2 Een ‘Bieb op school’
2 BSO binnen de school
2 Wetenschap en Technie onderwijs
2 Engels door de hele school
2 Aandacht voor meer-en hoogbegaafden in de Prismagroep
2 Seksuele vorming in groep 1 t/m 8
2 M.b.v. het School Zorg Team
geven we Passend Onderwijs
2	Identiteit: we willen kinderen
laten stralen als parels!

2	We gaan uit van de
mogelijk-heden van elk kind.
2	Het unieke en welbevinden
van het kind staat centraal.
2	Kind-oudergesprekken
2	Ontwikkelingsgericht onderwijs in de onderbouw
2	Taal is de sleutel tot leren
2	Een Vreedzame school, kinderen zijn medeverantwoordelijk.
2 Leonardo-onderwijs voor
hoogbegaafde kinderen.
2 BSO binnen de school.
2 Thematisch onderwijs voor
wereldoriëntatie.
2 Opbrengstgericht werken 		
voor leerkrachten en leerlingen.
2 Bibliotheek op School
2 Engels vanaf groep 1
2	Werken met laptops vanaf
groep 3

Met hart voor de kinderen!
2	Brede school met veel
voorzieningen:
• Leuke naschoolseactiviteiten
• Peuterspeelzaal Robbedoes
• Taal-o-theek: uitleen van
taalmateriaal
2	Aandacht voor Talentontwikkeling: Plusuren;
uitdagende leerstof
2	Goede leerprestaties
Uitstekend inspectierapport
Moderne onderwijsmethoden:
		 • Computergebruik
		 geïntegreerd in de lessen
		 • Werken met mindmappen
2	Duidelijke regels ter voorkoming van pestgedrag:
Veel aandacht voor “zorg voor
elkaar”

Extra open dag

Extra open dag

zaterdag 3 februari

zaterdag 10 februari

15.00 - 17.00 uur

10.00 - 13.00 uur

Het Startblok

De Triangel

De Wegwijzer

Willem Alexanderschool

Biezenplein 2,
T: 0341 - 430921
Directeur: Margreet Agterhuis
www.cbshetstartblok.nl

Tonselsedreef 60,
T: 0341 - 433965
Directeur: Kees Hogendorf
www.cbsdetriangel.nl

Kennedylaan 1,
T: 0341 - 416780
Directeur: Rob Sakko
www.cbsdewegwijzerhw.nl

Veldkamp 33,
T: 0341 - 416770
Directeur: Klaas Groen
www.cbswillemalexander.nl

2 School in beweging
2 Duidelijke visie t.a.v.
veiligheid, schoolcultuur
en passend onderwijs
2 Prima leerlingenzorg op basis
van een transparante zorgroute
2 Goede onderwijsresultaten
2 Ruimte voor differentiatie
2 Enthousiast, betrokken en
deskundig team
2 Positief pedagogisch klimaat
2 Aandacht voor meer- en
hoog-begaafdheid. We
werken met een talentenlijn
van groep 1 tm 4.
2 BSO Doomijn in Kennedylaan
3, bij De Wegwijzer
2	Kinderen geven aan zich veilig
te voelen bij ons op school!

2	Op weg om Daltonschool
te worden
2	Legt nadruk op: zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid, reflectie en
doelmatigheid
2	Leert leerlingen hun leerdoel
te bepalen
2	Is bovendien een Vreedzame
school met veel aandacht voor
sociale vaardigheden, omgaan
met elkaar
2	Is kleurrijk, van binnen en buiten
2	Daagt leerlingen uit met
‘Topondernemers’ tot zelfontdekkend en actief leren
2	Heeft gratis uitleen van taalspelletjes in de Taal-O-theek
2	Bouwt samen aan de
toekomst, kinderen, ouders
en teamleden

Een vliegende start voor ieder kind!

2	Warmte en veiligheid
2 Structuur en rust
2 Kleine aanvangsgroepen
2	Zorg op maat
2	Talentontwikkeling
2	Uitstekende voor-, tussen- en
naschoolse opvang
2	Ook na schooltijd veel sport,
muziek en creativiteit
2	Gezamenlijke vieringen
2	ICT-vaardig en veilig
2	KWINK-school: methode voor
sociaal-emotionele ontwikkeling
2	Oog hebben voor elkaar en
de wereld
2	Een uitgestoken hand naar ouders
2	Grandioos Pleinfeest in juli,
georganiseerd door ouders

2	Motto: Toonaangevend in
lezen
2	Aantrekkelijk en kwalitatief
goed onderwijs in een nieuw
gebouw zonder wachtlijsten.
2	Hoge ambities als leesschool!
Veel aandacht voor leestechniek maar ook de positieve
beleving van plezier in lezen.
2	Training in Sociale
Weerbaarheid in groep 7
2 Vanaf 2014 Engels in alle
groepen
2 Aandacht voor meerbegaafden:
Protocol hoogbegaafdheid
2 Wij nemen leerlingen serieus
door middel van een
leerlingenraad

Kinderopvang
Voor dagopvang en BSO werken wij samen met Doomijn en
Prokino. Op diverse scholen treft u een BSO aan en daarnaast is
op een enkele school dagopvang aanwezig.

Doomijn

Prokino

Bij Doomijn is het fijn voor kinderen. We
doen alles om te zorgen dat zij zich bij ons op
hun plek voelen en zorgen met liefde voor
hen. Maar kinderopvang is in onze ogen meer
dan dat. Wij leveren met onze kinderdagverblijven, buitenschoolse -, voorschoolse en
vakantie-opvang een belangrijke bijdrage aan
de groei en ontwikkeling van kinderen.

Stichting Prokino Kinderopvang verzorgt op
diverse plekken in Harderwijk BuitenSchoolse
Opvang en dagopvang. In nauwe samenwerking met Careander bieden we daarnaast
verschillende zorggroepen voor kinderen van
0 tot 5 jaar en BSO+.

Doordat kinderen bij Doomijn onderdeel van
een groep zijn én omdat we hun ontwikkeling
gericht en spelenderwijs stimuleren, vormen
wij een waardevolle aanvulling op thuis en
school. Dat doen we onder andere door allerlei
leuke en spannende activiteiten aan te bieden
en door gebruik te maken van methodes die
aandacht besteden aan alle ontwikkelingsgebieden. In een ongedwongen sfeer, waarbij
plezier voorop staat.
Onze medewerkers
Onze medewerkers dragen bij aan het opgroeien van de kinderen die aan ons zijn
toevertrouwd. Om de kwaliteit van hun werk
te waarborgen besteden wij veel aandacht aan
scholing op het gebied van pedagogische
kwaliteit en ontwikkelingsstimulering. Onze
medewerkers worden bij hun werk ondersteund door verschillende specialisten, waaronder een pedagogisch coach en een consulent voor activiteiten.
Verbinding met u
Om uw kind goed te begeleiden vinden we
contact met u belangrijk. Bij het brengen en
halen nemen we daarom de tijd voor u.
Daarnaast ontmoeten we u graag bij oudergesprekken, organiseren we ouderactiviteiten en
houden wij u op de hoogte via nieuwsbrieven.
U bent altijd welkom om een kijkje te nemen!

Buitenschoolse opvang
Bij alle BSO locaties wordt gewerkt met het
activiteitenprogramma DOEN! Dit programma
biedt allerlei thema’s met afwisselende activiteiten zodat elk kind van elke leeftijd een leuke
middag heeft. In de vakanties kunnen de kinderen zelfs uit meer dan 20 activiteiten kiezen!
Ook de lunch wordt aangepast aan het thema.
Dagopvang
Bij alle dagopvanglocaties werken wij met Puk,
een programma voor Vroeg Voorschoolse
Educatie. Puk is een vriendje dat op de groep
hoort. In thema’s stimuleert het de kinderen bij
de taalontwikkeling en de ontwikkeling van de
fijne motoriek door specifieke knutselwerken.
Bovenal brengt het heel veel plezier!
Prokino app
Wij werken met een eigen app voor ouders.
Ouders kunnen via de app de ontwikkelingen
van hun kind dagelijks volgen. Onze collega’s
schrijven daarin en er is ruimte voor foto’s van
uw kind. Verder kunt u snel en makkelijk
communiceren met ons en dingen nalezen.
Kijk op onze website voor alle mogelijkheden.
U vindt ons in De Bron (dagopvang en BSO),
in De Parel (BSO) en in Het Baken
(dagopvang en BSO).
Nieuwsgierig geworden? Wij ontvangen u graag
voor een vrijblijvende rondleiding of neem
gerust contact met ons op voor meer informatie.

Doomijn, www.doomijn.nl
Bso Biezenplein,
gevestigd in school Het Startblok
Bso Kennedylaan,
gevestigd in school De Wegwijzer
Bso Tonselsedreef,
gevestigd in school De Triangel
Kdv Tonselsedreef,
gevestigd in school De Triangel
Bso Flevoweg,
gevestigd in school Het Kompas

Prokino
• Kinderdagverblijven
• Buitenschoolse opvang
• KDV+ en BSO+
• Gastouderbureau
Van Asch van Wijcklaan 10,
3853 KV Ermelo | T. 0341-427 249
www.prokino.nl/Harderwijk-Ermelo

Leonardo-onderwijs
Onderwijs op maat voor hoogbegaafde kinderen uit Harderwijk en omgeving
Loopt uw kind voor in zijn of haar ontwikkeling?
Kan uw kind meer aan dan dat er op school uitkomt?
Voelt uw kind zich onbegrepen of uit het frustratie over school?
Dan zou de intelligentie van uw kind zomaar een rol kunnen spelen.

Kijk voor
meer info
op
onze nieu
we
website

ruimte

uitdaging

aandacht

ambitie

In het Leonardo-onderwijs zien wij dagelijks de problematiek
die kan ontstaan bij kinderen met een hogere intelligentie.
Door gericht hulp te bieden aan kinderen die bijvoorbeeld onderpresteren, hooggevoelig zijn en/of onbegrip ervaren, zien wij dat deze
kinderen tot bloei komen en uiteindelijk hun talenten beter leren benutten.
Pijlers
De vier pijlers van het Leonardoonderwijs zijn ruimte, aandacht,
uitdaging en ambitie. Er is ruimte en
aandacht voor de specifieke behoeften
van het hoogbegaafde kind. Door de
basisstof compact aan te bieden,
ontstaat er tijd voor uitdagingen die de
ambitie van het kind prikkelen. Bewust
werken aan een mindset die groei en
ontwikkeling stimuleren is daarbij een
belangrijk onderdeel.
Het Kompas
Het voltijds Leonardo-onderwijs vindt
u bij CBS Het Kompas te Harderwijk.
Geïntegreerd in een reguliere basisschool
komen de hoogbegaafde kinderen niet in
een sociaal isolement terecht.

Plusklas of voltijds onderwijs
Bent u op zoek naar wat het best past bij
uw kind? Wij gaan graag het gesprek aan
om samen met u te denken over het best
passende onderwijs voor uw
(vermoedelijk) hoogbegaafde kind. Voor
het ene kind is extra uitdaging in de vorm
van een plusklas voldoende, het andere
kind komt beter tot zijn recht in een
voltijds oplossing. Op basis van onze
kennis en ervaring kunnen wij u een heel
eind op weg helpen bij uw weloverwogen
keuze.

Bezoek onze nieuwe website:
www.leonardoharderwijk.nl

Welkom bij Leonardo!
Voor een afspraak kunt u contact met ons opnemen.
CBS Het Kompas, Flevoweg 73, 3841 KK, Harderwijk
info@leonardoharderwijk.nl of telefonisch via 0341 - 41 66 22

Het Leonardo-onderwijs
krijgt o.a. vorm door:
• leren leren
• maximaal 20 leerlingen
per klas
• thematisch onderwijs
•	uitdagende
leeromgeving
•	gastlessen en
aanvullende uitjes
•	extra vakken zoals
Spaans en Engels

Welkom
!

Over VCO Harderwijk-Hierden

Van 09.00 uur tot en met 16.00 uur en
‘s avonds van 19:00 uur tot 20:30 uur
bent u welkom om nader kennis te
maken met onze scholen.
Let op! Sommige basisscholen hebben
ook op andere data een Open Dag.

BSO, TSO,
KDV en
peuteropvang

VCO Harderwijk-Hierden
postadres
bezoekadres

Postbus 188
3840 AD Harderwijk
Veldkamp 33
3843 BG Harderwijk
T 0341 - 431479
info@stichtingvco.nl
www.stichtingvco.nl

onderwijs
voor kinderen
van het azc

gedreven
professionals

verzorgde
schoolgebouwen

goede
leerlingenzorg

vanuit
christelijke
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open
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iedere
school zijn
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voor
dyslexie

ICT ter
ondersteuning

veilige
leef- en
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passend
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Leonardoonderwijs

plusklassen

Wij geloven in goed onderwijs voor elk kind

ontwerp: Studio Vrolijk

Welkom op de Open Dag
6 februari 2018

