Uniek leerconcept

Contactgegevens

2-6 jaar

Taalstart
Een stevige basis
Op de Sjaloomschool werken wij samen
met ouder(s)/verzorger(s) aan de individuele ontwikkeling van onze leerlingen.
Taalstart vindt plaats op een unieke locatie waar samen gewerkt wordt aan een
stevige basis voor de toekomst van de
kinderen in Katwijk. De taalontwikkeling
start al vroeg in de thuissituatie.
Niet voor iedereen is deze situatie
hetzelfde. Daarom ondersteunen en
begeleiden de onderwijsmensen van de
Sjaloomschool u en uw kind bij de basis
van het leren op school in combinatie met
de voortzetting van taalontwikkeling
thuis. Individuele leerroutes en plannen
van aanpak horen bij onze dagelijkse praktijk. Ook als je (nog) niet op de Sjaloomschool zit is Taalstart een mooie kans voor
ieder kind en ieder gezin. Start vandaag
nog en meld je kosteloos aan via taalstart.
sjaloomschool@prohles.nl

Onze school kenmerkt zich door een uniek
leerconcept voor kinderen van 2 tot 6 jaar.
Wij organiseren en ontwikkelen onderwijs
vanuit de vroegschoolse educatieleerlijnen tot en met de eerste leerjaren van
het basisonderwijs. De ontwikkeling van
“dreumes” naar schoolkind betreft hier
een unieke begeleiding binnen het ontwikkelingsgericht werken. Onder ontwikkelingsgericht werken verstaan we een
educatieve methodiek dat gericht is op
het stimuleren van de brede ontwikkeling
van kinderen met aandacht voor sociale
activiteiten als samen spelen, samenwerken en leren van en met elkaar. Een
jonge peuter groeit in de Torteltuin op tot
schoolkind om vervolgens vanaf 7 jaar te
kunnen starten in het hoofdgebouw.

Je mag zijn wie je bent
Stadhoudersdreef 65
2224 BP Katwijk
071 - 401 57 68

Algemene informatie

info@sjaloomschool.nl
sjaloomschool.nl

Kijk ook eens op sjaloomschool.nl

Sociale veiligheid

Op de Sjaloomschool mag je zijn wie je bent.

Leef- en leerklimaat

Je bent welkom! Respect, geloof en acceptatie

Onderwijs en ICT

Op de Sjaloomschool vinden we een
veilige omgeving belangrijk. Dit geldt
voor kinderen, ouders/verzorgers en
ook voor leerkrachten.

staan bij ons bovenaan.

Op de Sjaloomschool besteden we veel
aandacht aan de groepsvorming en veiligheid. We gebruiken hiervoor de Kanjertrainingmethode. De betrokkenheid van
de groep, ouders en verzorgers stimuleren wij door onze gemeenschappelijke
activiteiten samen te organiseren.

Innovatie

Onderwijs en ICT gaan op onze school
heel goed samen. Door gebruik te maken
van digitale leermiddelen in combinatie
met ons leerstofjaarklassensysteem
werken we zowel op schrift als met de
computer aan toekomstbestendig onderwijs. De onderbouw groepen werken
voornamelijk met fysieke materialen
en vanaf groep 4 maken de leerlingen
steeds meer gebruik van de digitale
mogelijkheden. Daarbij staat een veilige
(digitale) leeromgeving centraal en monitoren we onze leerlingen door de voortgang iedere dag in beeld te brengen.

Het doel van sociale veiligheid is om een
zo veilig mogelijke ontwikkel-, leer- en
werkomgeving te creëren voor kinderen,
professionals en ouders/verzorgers.
Een leef- en leerklimaat waarin onze
medewerkers en onze kinderen zich
veilig voelen en zich positief verbonden
voelen met de school.

Wil je meer weten?
Vraag dan een kennismakingsgesprek
aan via (071)4015768
of stuur een email naar
aanmelden.sjaloomschool@prohles.nl

Sport & gezondheid

Persoonlijke leerdoelen
en talent

Bewegend leren
Het leerlingvolgsysteem
De Sjaloomschool is bij uitstek dé
basisschool in de omgeving waar
onderwijspersoneel én ouders/
verzorgers samen letten op voeding,
voldoende beweging, ontspanning
in- en buiten de klas.
Bewegend leren in de klas is een manier
om op een leuke, sportieve en actieve
wijze bezig te zijn met leren. Bewegend
leren wordt bij ons gezien als een actieve
leerstrategie waarbij bewegen wordt
ingezet als middel om te kunnen leren.

Door te werken met een leerling
volgsysteem coachen we individuele
leerlingen op persoonlijke doelen.
De prestaties analyseren we en hierdoor
kunnen we doelgericht werken.
Ons gepersonaliseerd onderwijs verbindt
de ambities en talenten van leerlingen
met leerdoelen en op meerdere niveaus.
Zo haalt de leerling elk leerdoel op zijn
eigen niveau. Individuele prestaties
stimuleren schept duidelijkheid en creëert
rust en geeft bovendien onze leerlingen
voldoening en een trots gevoel.

