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Brede basisschool De Zonnewijzer en de peuterspeelzaal De Wijsneuzen zijn alweer twaalf jaar
gevestigd in de multifunctionele accommodatie in het Roermondse Veld. Er is een hechte samenwerking
Brede School.
Advies.
tussen de partners
van dezeIKC.
bredeExpertise.
school, waar
opvang en onderwijs gegeven wordt aan kinderen van
twee tot twaalf jaar. De school heeft rond de 275 leerlingen de peuterspeelzaal heeft er 25.
Wijkontwikkeling

Dit gaat in samenwerking met de welzijnsinstelling Wel.

Het multifunctionele gebouw, waarin de brede school

Kom. Het wordt naast het “Op Stap” project uitgevoerd,

met kansen. Er is een groep ten behoeve van de

toegevoegde waarde is.

Kennis. Netwerken. Congressen. Advies.
gevestigd is, ligt in het Roermondse veld; een impulswijk
dat alleen voor ouders is voor wie het project van
wijkontwikkeling samengesteld: het“sociaal leefklimaat”.
Hierin participeren bewoners, de school, politie,

Onderwijsachterstanden

stadstoezicht, woningcorporaties en de welzijninstelling.

De Zonnewijzer heeft een groot aantal kinderen

in brede
samenwerking
De gemeente Centraal
Roermond levert
hiervoor
de wijkcoördinator.

dat met een onderwijs- en motorische achterstand

Dit jaar gaat de school als Vreedzame School de wijk in!

binnenkomt. Hoe eerder de kinderen de mogelijkheid

Het doel is een vreedzame wijk!

krijgen deze achterstand in te halen des te beter.
Op de Zonnewijzer is gekozen voor een aantal

De Vreedzame School

voorzieningen om deze achterstanden aan te pakken.

De Zonnewijzer
is sinds
jaar een ‘Vreedzame
School’,
Voor
dedrie
toekomst,
voor kinderen

De school verzorgt een groep 0 voor driejarigen, diverse

naar Utrechts voorbeeld. De school heeft deze methode

ouderactiviteiten, een schakelklas tussen groep 2 en

opgenomen in het curriculum van de hele school, van

3, een halfjaarklassensysteem, een gespecialiseerde

groep 0 tot en met groep 8. Positief kritisch met elkaar

kracht voor bewegingsonderwijs, een Caesartherapeut,

omgaan en conflicthantering vormen de basisprincipes.

een logopediste en een zeer goed en uitgebreid Zorg

De school is als vreedzame school herkenbaar door

Adviesteam.

Onderwijs. Kinderopvang. Samen.

leerlingmediatoren op de speelplaats, door een

mededelingenbord van Vreedzame schoolactiviteiten

Het ZAT

in de klaslokalen en door een hartelijk welkom dat

In het ZAT zitten een aantal vaste partners die

leerlingen krijgen als ze op school komen.

overeenkomsten hebben afgesloten met organisaties
(bijvoorbeeld RIAGG, Mutsaertsstichting, leerplicht

VVE en VVE thuis

enz.) die op afroep aanwezig zijn. Tevens wordt een pilot

De basisschool en peuterspeelzaal hebben gezamenlijk

gedraaid, die moet leiden tot het indiceren binnen het ZAT.

een jaarwerkplan opgezet waarin de verschillende

Dit alles moet leiden tot snellere procedures, zodat eerder

projecten en activiteiten vermeld staan met hun doelen

hulp is waar die hard nodig is.

en opbrengsten. Dit schooljaar oriënteren zij zich op VVE
thuis. Dit zou de ouderbetrokkenheid moeten stimuleren.

Taal

Kennis van Brede School en IKC

De belangrijkste pijler op deze school is Taal. Aandacht

Ouderbetrokkenheid

voor taal bij woordenschat, begrijpend lezen en technisch

Een zeer belangrijke schakel zijn de ouders!

lezen. De overige vakken, zoals zaakvakken, worden

Cultuurverschillen liggen ten grondslag aan een diversiteit

uitvoerig meegenomen.

van opvoedingsmogelijkheden. De Zonnewijzer stelt
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ouders in de gelegenheid zich te ontwikkelen om hun

De schakelklas neveninstroom; leerlingen van 7 tot 13 jaar

kinderen beter te begeleiden. Iedere maandag is er een

die pas in Nederland wonen en de Nederlandse taal niet

info-uurtje, waarin verschillende gasten vanuit diverse

machtig zijn. In de ochtenduren gaan de leerlingen naar

disciplines aanwezig zijn. Daarnaast biedt de Zonnewijzer

deze klas. ‘s Middags gaan ze naar de thuisschool.

opvoedingscursussen aan. Ouders helpen bij crea-

Schakelklas tussen 2 en 3; leerlingen die de Nederlandse

middagen en hebben zitting in MR en OR. De Zonnewijzer
Kennis. Netwerken. Congressen. Advies.

taal nog onvoldoende beheersen om te leren lezen en

gaat starten met het VVE-thuisproject. Ten slotte brengt

schrijven hebben een half jaar extra om die bij te spijkeren.

de school het eerste rapport bij alle leerlingen thuis tijdens

In het tweede half jaar wordt gestart met lezen en

een huisbezoek.

schrijven.

Centraal in brede samenwerking
Onderwijstijdverlenging

Sociaal emotionele ontwikkeling
Er zijn diverse leerkrachten die zich gespecialiseerd

De groepen 6, 7 en 8 volgen lessen in cultuur, expressie en

hebben in diverse programma’s die dienen om leerlingen

sport met extra aandacht voor taal en rekenen.

meer weerbaar te maken. Dit zijn de programma’s Rots
en Water, Kiezel en Druppel, KIES, rouwverwerking,

Groep 0 voor driejarigen

Voor(meestal
de toekomst,
voor sprekende)
kinderen
In groep 0 worden
niet Nederlands

Kids Skills.

driejarige peuters opgevangen. In deze groep krijgen de
peuters op speelse wijze te maken met het Nederlands

Ambassadeur De Zonnewijzer:

als tweede taal. Ook wordt in deze groep gewerkt aan

Helga de Jong

dagritme en aan motorische ontwikkeling.

Hendriklaan 86

Onderwijs. Kinderopvang. Samen.
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