Doorgaande lijn 2 tot 16 jaar…

Overdracht peuterspeelzaal / kinderopvang
In het gebouw op de Perengaarde is peuterspeelzaal “De
Peutergaarde” gevestigd. Hierdoor is het mogelijk het
wennen op de basisschool soepel te laten verlopen. Als
ouders toestemming geven, krijgen wij van onze collega’s
van Humanitas de kinderen “warm overgedragen”. Op deze
manier kunnen wij onze begeleiding naadloos aan laten
sluiten bij die van voorschoolse voorziening.

Kinderopvang

In samenwerking met Kinderopvang Humanitas bieden wij een
opvangvoorziening van ’s ochtends 7:00 uur tot ’s avonds
18:00 uur. Onze collega’s van Humanitas verzorgen de voor,tussen- en naschoolse opvang. Tussenschoolse opvang wordt
geboden op beide locaties en voor- en naschoolse opvang vindt
plaats op de Perengaarde. De jongste kinderen blijven dus de
hele dag op dezelfde locatie.

Informatiefolder

Binnen de school
Ieder jaar worden de kinderen in overleg met de intern
begeleiders overgedragen naar de volgende leerkracht(en).
Eventuele bijzonderheden worden genoteerd in het groepsoverzicht en in gezamenlijk overleg worden de groepsplannen voor het nieuwe schooljaar weer gevuld.
Voortgezet onderwijs
Na 8 jaar verlaten de kinderen weer de basisschool en
kiezen ze een middelbare school. De basisschool voorziet
ouders en kinderen van advies en begeleid ze in het maken
van een goede keuze. In groep 7 wordt al een voorlopig
advies gegeven, groep 8 bezoekt de verschillende middelbare scholen. Met alle middelbare scholen in onze omgeving hebben we goed contact en er vindt jaarlijks overleg
over de leerlingen plaats.

Resultaten

Al jaren heeft de Regenboog het vertrouwen van de inspectie en ontwikkelen de kinderen zich op het niveau dat we
van ze kunnen verwachten.

Activiteiten

Naast het geven van goed onderwijs willen wij kinderen
ook fijne herinneringen meegeven aan hun basisschooltijd.
Daarom organiseren we jaarlijks een aantal leuke activiteiten zoals; Bingo-discoavond, Sinterklaas, Kerst, kamp gr. 8,
schoolreis, theaterdag, verschillende sportactiviteiten voor
de bovenbouw, Koningsspelen, bezoek Kinderboerderij,
etc…

Ouderraad

De ouderraad van onze school organiseert met het team
allerlei activiteiten.
Voor deelname aan deze activiteiten vraagt de ouderraad
aan alle ouders een vrijwillige bijdrage van € 50,00 per
schooljaar (inclusief schoolreis).
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Heeft u na het lezen van deze folder behoefte aan meer informatie over onze school, neem gerust contact met ons op:
Directeur: Petra Beukelman
directie@pcbsderegenboog.vcodekring.nl

Locatie Perengaarde (groep 1 t/m 4)
Perengaarde 1, 3181 PV Rozenburg
088—1454505
Onderbouwcoördinator: Petra Spits

Locatie Nachtegaallaan (groep 5 t/m 8)
Nachtegaallaan 25, 3181 SL Rozenburg
088—1454510
Bovenbouwcoördinator: Xandra Kosten
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Welkom!

Fijn dat u interesse hebt in onze school.
Wellicht leest u deze folder, omdat u op zoek bent naar
een school voor uw peuter die binnenkort 4 jaar wordt. Of
misschien hebt u al één of meer oudere kinderen en bent
u op zoek naar een andere basisschool. Door middel van
deze folder willen we u graag kort en bondig het één
ander over onze school vertellen.

Wie zijn wij?

PCBS de Regenboog is een christelijke basisschool. Onze
missie is:

“Samen geven wij kleur aan onderwijs”
Voor ons betekent dit we met elkaar
leren met plezier
ons veilig voelen in een fijne groep
werken aan onze ontwikkeling als voorbereiding op de
toekomst

Op deze manier proberen we ons onderwijs zoveel mogelijk
passend te maken voor alle kinderen.
Door middel van methode-gebonden toetsen en Cito-toetsen
volgen we de ontwikkeling van de kinderen met grote regelmaat.
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen ook Engels, natuur, aardrijkskunde en geschiedenis. Vanaf groep 3 en 4 besteden we aandacht
aan verkeer.
Computers en digiborden
De lessen worden ondersteund door bijbehorende digibordsoftware en oefenprogramma’s waarmee de kinderen nog extra kunnen oefenen.
Creatieve vakken
In alle groepen wordt ook aandacht besteed aan de creatieve
vakken.
Samen met de andere scholen uit Rozenburg nemen we deel aan
het programma de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam. In
alle groepen wordt daarnaast in het voorjaar een lessenserie
muziek aangeboden, waarbij kinderen kennismaken met de verschillende muziekinstrumenten.

Twee locaties

Actieve betrokkenheid
Wij vinden het heel belangrijk dat alle kinderen actief betrokken
zijn bij de lessen om samen leren mogelijk te maken. We zetten
daarvoor het expliciete directe instructiemodel in en we maken
gebruik van coöperatieve werkvormen.

Onderwijs

Aanbod voor meer– en hoogbegaafden
Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben dan het reguliere
aanbod hebben bieden wij Levelspel (groep 1 en 2) en Levelwerk
(groep 3 t/m 8). Dit is een doorlopende aanvullende verrijkingslijn die tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van deze
leerlingen.
Naast dit aanbod op schoolniveau heeft VCO De Kring een bovenschoolse Plusklas voor hoogbegaafde kinderen. Elke woensdagochtend bezoeken deze kinderen de Plusgroep i.p.v. hun eigen
groep op hun eigen school. Leerlingen moeten aan diverse criteria voldoen én een duidelijke hulpvraag hebben om toegelaten te
worden tot de plusgroep. Na een screeningsprocedure waarvan
een IQ-test deel uitmaakt, wordt beoordeeld of de Plusklas voor
een kind toegevoegde waarde heeft.

Onze school heeft twee locaties. Op de Perengaarde 1
bevindt zich het gebouw waar de groepen 1 t/m 4 gehuisvest zijn. De groepen 5 t/m 8 ontvangen het onderwijs aan
de Nachtegaallaan 25. Beide locaties zijn in 2011 volledig
gerenoveerd en voorzien van nieuw meubilair. De inrichting van de gebouwen is aangepast aan de verschillende leeftijdsgroepen

Groep 1 en 2
De leerkrachten in groep 1 en 2 stemmen het onderwijs
zoveel mogelijk af op de ontwikkeling van de kinderen. De
leerkrachten zijn continu bezig met kinderen uitdagen een
volgende stap te zetten in hun ontwikkeling. Er wordt
altijd gewerkt rondom een thema, zodat de verschillende
activiteiten verbinding hebben met elkaar.
Er wordt bij alle activiteiten veel aandacht besteed aan de
Nederlandse taalontwikkeling van de kinderen. Een goede
woordenschat, zinsbouw en taalbegrip, oorzaak-en-gevolg
zien, zijn ontzettend belangrijk voor het vervolgonderwijs.
Groep 3 t/m 8
In groep 3 t/m 8 wordt lesgegeven uit moderne methodes
voor de verschillende vakgebieden.
Voor spelling, lezen en rekenen werken we per groep met
groepsplannen die bestaan uit 3 arrangementen. Voor
ieder kind wordt steeds gekeken welk arrangement het
best past bij zijn ontwikkeling. Daarbij houden we rekening met de onderwijsbehoeften van ieder kind.

Sociaal emotionele ontwikkeling

Natuurlijk willen we kinderen graag veel leren over taal en rekenen, maar wij vinden het ook heel belangrijk dat onze kinderen
opgroeien tot zelfstandige, verantwoordelijke mensen, die hun
plek in de maatschappij kunnen vinden. Daarom is er bij ons ook
aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.

gebied van sociale veiligheid en pesten, waarvan wetenschappelijk is bewezen, dat het werkt! KiVa gaat daarbij
vooral uit van het voorkomen van pesten (preventie). KiVa
gelooft in de kracht van de groep. Het preventieve gedeelte van KiVa bestaat uit diverse lessen, een computerspel
voor leerlingen, training voor leerkrachten en monitoring
van de leerlingen. Als pesten of andere groepsproblemen
zich toch voordoen, is er een curatieve aanpak
(groepsgesprekken, steungroepaanpak en/of herstelaanpak)
met een duidelijk stappenplan om het op te lossen.
In ons protocol Sociale Veiligheid hebben we vastgelegd
welk gedrag we verwachten en wat we doen als er, ondanks onze begeleiding toch sprake is van structureel pestgedrag.

Extra ondersteuning

Het komt voor dat, ondanks alle inspanningen binnen de
school, de ontwikkeling van een kind niet verloopt zoals we
verwachten. Op dat moment zal de intern begeleider in
overleg met de ouders en de leerkracht hulp inschakelen.
De intern begeleiders zijn Petra Spits (groep 1 t/m 4) en
Karin van den Berg (groep 5 t/m 8). We werken voor deze
kinderen samen met onze schoolmaatschappelijk werker,
jeugdverpleegkundige, schoolarts, orthopedagoog, ergotherapeut etc…

Leeskliniek VCO De Kring

Onze leesspecialist monitort de resultaten op het gebied
van lezen en adviseert de leerkrachten en intern begeleiders. Daarnaast biedt de leeskliniek ons ondersteuning en
begeleiding voor kinderen waarbij de leesontwikkeling zeer
langzaam blijft verlopen.

Ouders als educatief partner

Wij hebben de samenwerking met ouders hoog in het vaandel staan, omdat we met elkaar verantwoordelijkheid
dragen voor het welzijn en ontwikkeling van de kinderen.
Deze samenwerking willen we vormgeven door regelmatig
met elkaar in gesprek te gaan over de ontwikkeling van de
kinderen. Samen zoeken we naar de juiste begeleiding van
de kinderen en de mogelijkheden van school en van ouders.
Deze samenwerking en gezamenlijke inspanning zal de
kinderen goed doen en uiteindelijk terug te zien zijn in hun
welbevinden en ontwikkeling

Vanaf schooljaar 2016-2017 is de Regenboog een KiVa-school.
KiVa is het eerste en enige programma in Nederland op het
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