CBS De Kiel

groot in aandacht, trots op talent

Ontdekklas voor doeners

Uniek
in de
regio

Op CBS De Kiel werken we met uitdagend lesmateriaal waarbij kinderen
(creatief) moeten nadenken en oplossingen ontdekken. Tegelijkertijd leert een
kind veel over het boeiendste onderwerp
dat er is: zichzelf. Ontdekken wat je leuk
vindt, waar je enthousiast van wordt,
wat je talenten en valkuilen zijn, maar
ook wat je moeilijk vindt en wat je nodig
hebt. Zo leer je beter voor jezelf zorgen,
gerichter hulp vragen of keuzes maken.

Manifesto voor hoogbegaafde
kinderen
Manifesto is er op alle Fiers scholen. Ook
op CBS De Kiel geven wij hoogbegaafde
kinderen speciale aandacht voor deze
andere manier van leren. Voor kinderen
die daar niet mee kunnen doen, maar wel
meer kunnen, is er levelwerk. We richten
ons meer op de aanpak van een opdracht
en minder op het resultaat. Moeilijke
opdrachten uitvoeren kunnen ze in veelgevallen namelijk wel.
Belangrijker is dat ze inzicht krijgen in hun
eigen leerproces en samenwerken met
kinderen met hetzelfde leerniveau die ook
op dezelfde manier denken.

Onderwijs om te groeien
Op CBS De Kiel kennen we elkaar, zien we talent
en gaan kinderen met plezier naar school. Een
kleinschalige school, maar groots in aandacht.
We bieden onze leerlingen maatwerk in een
uitdagende leeromgeving en werken intensief
samen met CBS De Slagkrooie, onze partnerschool. We hebben bijvoorbeeld Manifesto voor
hoogbegaafde kinderen en als enige in deze
regio een ontdekklas voor doeners. Zo ontwikkelt elk kind de kennis en vaardigheden om met
zijn of haar talent een eigen unieke bijdrage te
leveren aan onze samenleving.
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Bij ons ontwikkelen kinderen zich tot kritische
denkers met een onderzoekende houding. Ze
zijn zich bewust van hun omgeving en hebben
een sterk verantwoordelijkheidsgevoel.

Talent zien & ontwikkelen

Verantwoordelijk & zelfstandig

Elk kind heeft talent. Welk talent dat
verschilt. We vinden dat alle kinderen
de kans moeten krijgen om zich optimaal
te ontplooien en ontwikkelen.

Om een kind te ondersteunen in de
persoonlijke weg naar zelfstandigheid,
gaan we uit van het kind, stemmen af op
de behoefte, stimuleren talenten en
begeleiden waar nodig.

Plezier & veiligheid

Waardering & vertrouwen

Om het beste uit een kind te halen werken we
aan een schoolklimaat waar kinderen zich veilig
voelen en het naar hun zin hebben. Wanneer
kinderen met plezier naar school gaan zijn ze in
staat het beste uit zichzelf te halen.

Een belangrijke drager van plezier is
waardering. We laten kinderen voelen dat
ze gewaardeerd en geaccepteerd worden
zoals ze zijn en voeden ze met vertrouwen.

Met elkaar
We leren kinderen om te leren. Met elkaar
en van elkaar in een uitdagende leeromgeving. Actief en betrokken zijn in betekenisvolle situaties. Met hoofd, hart en handen.
In ons werk worden we geïnspireerd door
een actief onderdeel te zijn van het dorp.
Samen groot in aandacht.

We nodigen u graag uit om kennis te komen maken. Bel of mail ons óf kijk
op www.cbsdekiel.nl voor meer informatie of aanmelden van uw kind.
Volg ons op
CBS De Kiel

Rolderstraat 18 | De Kiel
7848 ZG Schoonoord
0591 - 38 12 18
info@cbsdekiel.nl
www.cbsdekiel.nl
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