
*

rí
l r

F
ú€('ï'!'!%

"I

j

4

? ï

rfü
1 /

ï

DE HfüCHENR»S. EEN
ièío"íí iiÏr'ÏíL'tmÏ o% Q >0::- ffl

l

Zestien scholen telt Christelijke Scholengroep De Waard en

bijna allemaal hebben ze het iidwoord 'de' voor hun naam.

Keuchenius niet. En toch zegt ï«Aereen: Dé Keuchenius.

Dat komt omdat onze groeiende school een begrip is.

Ons team is erop gericht de talenten van elk kind te ontdekken

en te ontwikkelen. Met een goede voedingsbodem kleur r;)even

en tot bloei brengen, zoals de boom in ons logo.

Officieel gezegd: Gepersonaliseerd leren binnen een goede,
sociale context.

Onze slogan luidt dan ook:

'De Keuchenius, een school met talent!'

HIEUR EN HRQCHT

leder kind is uniek, leert anders, reaqeert anders.

Hoe belangrijk is het om aaarvoor ruimte te geven. Recht te

doen aan de verschillen tussen leerlingen, knap mogen zijn

op je eigen gebied! Naast het werken met de methodes van

de klas volgen leerlingen individueíe leerlijnen en zorgen we

voor voidoende tijd voor expressieve vakken. Werken met

hoofd, hart en handen: met betrokkenheid en enthousiasme

verwerven de kinderen kennis en inzicht en worden uitge-

daagd om te onderzoeken en te creëren. Talent zit in ieder
kind, in een combinatie van karakter en waarden, behoeften,

interesses en kwaliteiten. Met vaardigheden, kennis en inzicht

willen wij elk talent kleur en kracht geven.
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Misschien wel het mooiste om te zien, is dat wij eigenliik een

beetje van de kinderen houden. We geven de kinderen naast
leerstof ook iets van onze identiteit mee. 'Elk kind is uniek'

past bij ons geloof en dat maken we op een enthousiaste ma-

nier voeibaar. We zingen veel en vertellen en praten door over

bijbelverhalen. Onze boodschap is: je mag er zijn - van ons,

van je klas en van Godl We ondersteunen de kinderen in hun

zelfvertrouwen en bieden geborgenheid. ledereen is welkom!
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Al jááren voor de term 21 e eeuwse vaardigheden zijn intrede

deed in het onderwijs, stelden wij ons de vraag wat kinderen

moeten leren om zich te kunnen redden in de nog onbekende

toekomst. Wij verdiepen ons als team graag in iets nieuws

en wanneer het zinvol is, gaan we ermee aan de slag. Net zo

goed als cognitieve vaardigheden moeten kinderen zich
oefenen in de omgang met anderen. Samen leren en groeps-

doorbrekend werken bij lezen, rekenen en workshops vormen

het fundament van een goed sociaal klimaat. Leerlingen pas-

sen ICT-vaardigheden en mediawijsheid toe op onze school,

maar ook het daarbij passende zeifgestuurd leren, kritisch en

creatief denken en niet in de laatste plaats ontwikkelen zij hun

probleemoplossend vermogen.
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Ons team is ervan overtuigd dat lereri samengaat met een

goede sociaal-emotionele, creatïeve, cuiturele en lichamelijke

ontwikkeling. We besteden veel aandacht aan taal, rekenen
en de andere vakken, maar verwerken de verworven kennis

ook in drama, rnuziek, poëzie, tekenen en handvaardigheid.

In de techniekleerlijn leren kinderen samenwerken, bouwen,

ontdekken en experimenteren. Bij onze creatieve workshops

en projecten krijgen we hulp van actieve ouders. We werkeri

met moderne leermiddelen, leren Engels vanaf groep 1 ,

passen weektaakkaarten toe en ieerlingen leren persoonlijke

doelen te stellen. Goed en persoonlijk onderwijs geven, als

Ieerkrachten in woord en daad inhoud geven aan ons geloof

en een veilige en vertrouwde omgeving bieden waarin kinde-

ren zien en gezien worden, dat maakt

DE HEuCHENlmS, EENI
SCHOOI MET TíllENIT!
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Anke Ende
Ditecteur
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Christelijke basisschool Keuchenius

Weegpad 4-6, 3262 CL Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 82 46

keuchenius@csgdewaard.nl

keuchenius.csgdewaard.nl
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