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CBS De Regenboog

Geef(t) je toekomst kleur!
Wat is de missie van CBS De Regenboog?

Waar staat CBS De Regenboog nu?

De Regenboog is een open christelijke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Onze school staat open
voor alle leerlingen, van wie de ouder(s)/verzorger(s) de identiteit van de school respecteren. De Regenboog
laat zich inspireren door de Bijbel, ook voor wat betreft de omgang met elkaar. De school is qua grootte
gemiddeld. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, waarbij wij uitgaan van het concept passend
onderwijs. Dit betekent dat wij ingaan op de onderwijsbehoefte van ieder kind. We streven ernaar om deze
onderwijsbehoefte zoveel mogelijk te clusteren door handelingsgericht te werken binnen de jaargroepen. We
dragen zorg voor het welbevinden van ieder kind en zoeken naar de mogelijkheden van kinderen, zodat zij
hun talenten kunnen ontdekken. Het is ons doel dat leerlingen zich zowel cognitief als sociaal-emotioneel
kunnen ontwikkelen en doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.
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Wat heeft CBS De Regenboog over vier jaar bereikt?
1. Wij werken met een preventief schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale
veiligheid en het tegengaan van pesten op school.

Waar is CBS De Regenboog trots op?
De leraar zorgt voor veiligheid.

Onze leerkrachten zijn altijd bezig met het
zoeken naar mogelijkheden om kinderen te
helpen bij hun ontwikkeling.

De leraren dragen zorg voor de kwaliteit
van ons onderwijs met als doel dat de
leerlingen zich kunnen ontwikkelen.

2. Op onze school is er sprake van een doorgaande lijn t.a.v. taal- en leesonderwijs .
Op onze school worden ouders en
leerlingen betrokken bij de zorg en keuzes
in het onderwijs.

Op onze school maken we gebruik van een
ontdekatelier waar leerlingen kunnen
werken aan hun onderzoekende houding
en technieken.

Leraren zijn bereid zich (voortdurend) te
ontwikkelen.

3. Op onze school wordt er op een middag in de week thematisch gewerkt waarbij diverse vak- en
vormingsgebieden aan bod komen.
4. Onze school biedt passend onderwijs aan: het onderwijs sluit aan bij de onderwijs- en
ondersteuningsbehoefte van alle leerlingen.
5. Op onze school gebruiken we de input en de feedback van onze leerlingen voor de verbetering van
ons onderwijs.
6. Op onze school is er eigenaarschap van onze leerlingen op het gebied van de leerontwikkeling.

