De Es
Welkom op basisschool De Es. In deze folder wil ik u graag
informeren over de kwaliteit van ons onderwijs. Die kwaliteit
van onderwijs staat of valt met meer dan alleen de kwaliteit van
de meester of juf voor de klas. In één overzicht de belangrijkste
informatie over onze school:
8 jaargroepen, dus GEEN combinatie groepen
gemiddeld aantal leerlingen per groep: 25
door de fusie tussen De Blenke en De Es een school die
klaar is voor de toekomst
vernieuwd schoolgebouw in schooljaar 2018-2019
bovengemiddelde resultaten

christelijke basisschool

De Es
Onderwijs met Perspectief

Het team van De Es is trots op:
de bouwplannen van de nieuwe school (die we u graag
laten zien)
kleine kleutergroepen voor een goede start
samenwerking met de bibliotheek
onderwijs op maat, gericht op wat uw kind nodig heeft
open christelijke basisschool waar kinderen geleerd
wordt respectvol met elkaar om te gaan
onze dorpsschool, onder andere door de samenwerking
met de Hellendoornse Harmonie

Goed onderwijs en
prima resultaten…
Uw kind krijgt op De Es goed onderwijs. De resultaten liggen boven
het landelijk gemiddelde. Kinderen krijgen kans om hun talenten te
ontwikkelen. Naast de kernvakken rekenen, taal en lezen, besteden
we ook veel aandacht aan creatieve vakken, sport en bewegen en
een tweede taal.

Ouders en De Es
Educatief partnerschap
Graag gaan wij met u een educatief partnerschap aan. Middels een
leerlingvolgsysteem brengen we precies in kaart hoe en op welke
wijze uw kind zich ontwikkelt. Samen werken we daar acht jaren
aan. U wordt daarbij altijd optimaal geïnformeerd.
Een goed vertrouwen is een belangrijke voorwaarde om te komen
tot succesvol leren. Tijdens informatieavonden informeren we u
over alle ontwikkelingen die het onderwijs zo boeiend maken.
Daarnaast organiseert de ouderraad allerlei activiteiten, waarvoor
u uitgenodigd wordt. U krijgt de kans om op een informele sfeer
kennis te maken met elkaar en met de leerkrachten.

U bent van harte welkom om met uw kind te komen kijken.

“Verbeeldend Onderwijs
op een vertrouwde dorpsschool
waar je je thuis voelt”

Engels voor ieder kind....
Roel Roelofs, directeur

De Es is een tweetalige school. Uw kind krijgt vanaf de eerste dag
Engels aangeboden op een speelse en natuurlijke manier. Het
bevordert zelfs de algemene ontwikkeling en het is vooral fun.

Identiteit....
Basisschool De Es is een open christelijke basisschool, waarbij de
ontmoeting belangrijk is. Vanuit de christelijke identiteit met
wederzijds respect voor iedereen, groeien onze kinderen op in
een veranderende maatschappij.
In samenwerking met Hogeschool Windesheim zijn we op zoek
naar antwoorden van levensvragen van kinderen. De uitdaging is
daar in het onderwijs richting aan te geven. De verhalen uit de
bijbel kunnen daarbij een belangrijke factor zijn.

Verbeeldende school
Kinderen leren vooral door te doen. Vanuit de ervaring ontstaat
het inzicht en de kennis. Wanneer kinderen ervaren en zien wat
er gebeurt, hoe iets gaat, werken zij beter. Vanuit het concept
verbeeldende school, willen we graag iedereen tot de
verbeelding spreken met boeiend onderwijs.

Onderwijs van deze tijd
Binnen ons onderwijs is de computer niet weg te denken. Veel
onderwijsprogramma’s worden op het digitale schoolbord aangeboden en de kinderen werken individueel met hun devices.
Binnen de onderbouw werken de kinderen met IPods en IPads. In
de midden- en bovenbouw van de school werken kinderen met
Chromebooks. We zijn er trots op dat er op onze school één device
per twee kinderen beschikbaar is.

Bibliotheek op school
Lekker in je vel zitten....
Kinderen moeten zich veilig en vertrouwd op een school voelen.
Op De Es proberen de leerkrachten zich in te leven in ieder kind
en hun lessen daarop af te stemmen.

De sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind wordt op
onze school nauwlettend gevolgd door middel van een
kindvolgsysteem ZIEN.
Op De Es zijn specialisten op het gebied van gedrag en van
rekenen en taal. Wanneer uw kind daar behoefte aan
heeft, maken we met u een plan.

Cultuureducatie
De Es is een school waar cultuureducatie een belangrijke
rol inneemt. Het speciale aanbod bestaat uit twee
onderdelen: geletterdheid en muziek. Een speciaal voor de
school ontwikkeld taalaanbod is erop gericht dat leerlingen
creatieve teksten leren schrijven. Voor het aanbod van
muziek is een partnerschap met de lokale Hellendoornse
Harmonie gesloten.

Extra onderwijsaanbod
Er zijn kinderen die extra ondersteuning nodig hebben met
leren, maar ook kinderen die meerbegaafd zijn. Voor die
kinderen die meer uitdaging in het onderwijs nodig
hebben, bieden wij op De Es veel programma’s aan in de
groep. Dit kan zowel in de groep als in een extra lesgroep.
Vanaf groep 5 bieden wij een plusgroep met extra
uitdagende en verrijkende reken- en/of taalprogramma’s.

TussenSchoolseOpvang....
De Es biedt u de mogelijkheid om uw kind tussen de
middag op school te laten lunchen. Onder leiding van
opgeleide ouders wordt deze service geboden.

De Es werkt samen met de bibliotheek. In school is een
officiële bibliotheek en kunnen kinderen boeken lenen.
Bovendien wordt middels een monitor gekeken wat het
leesgedrag van de kinderen is. Op basis van deze monitor
richten we ons leesonderwijs in.

Uw kind inschrijven
…dat kan ieder moment. Vijf weken voordat uw kind vier jaar
wordt kan het al komen kennismaken op school. Voordat uw
kind op school begint, komt de leerkracht bij u thuis voor een
uitgebreide intake, zodat er direct optimaal aan de
ontwikkeling van uw kind gewerkt kan worden.

