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Visie van De Molenberg
Kinderen van nu groeien op in een tijd waarin
grote veranderingen in razendsnel tempo plaatsvinden. Op de Molenberg leren kinderen hun
weg vinden in de overvloed aan informatie die
op hen af komt. Het is belangrijk ieder kind hierbij
op een passende wijze te begeleiden. We werken in stamgroepen, waarbij meerdere leerjaren
bewust met elkaar in een groep zitten. Kinderen
leren van en met elkaar. Naast de basisvaardigheden rekenen en taal is er aandacht voor het
herkennen en benutten van de talenten van ieder
kind. Inspirerend onderwijs, talenturen in verbondenheid met de omgeving maken ons onderwijs
compleet. De leerkrachten hebben oog voor het
gehele kind en houden hierbij nauw contact met
de ouders. Op de Molenberg werken school, kind
en ouders samen!
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Aanbod
Thematisch leren - JEELO
Leren op eigen niveau - GYNZY
Talentontwikkeling – TALENTUUR
Volgen van de ontwikkeling - PORTFOLIO

Thematisch leren -JEELO
De Molenberg heeft een rijke leeromgeving waar betekenisvol leren centraal staat. De projecten van Jeelo (JE
Eigen Leer Omgeving) zijn hierbij leidend. Jeelo biedt 12
projecten voor alle groepen van de school. Naast de lessen op papier en online is er aandacht voor bewegend-,
onderzoekend- en ontdekkend leren. Door een breed
aanbod, sluit het onderwijs aan bij de ontwikkeling van de
leerlingen. Jeelo geeft geïntegreerd aandacht aan meerdere vakken zoals taal, aardrijkskunde, biologie, techniek
enzovoorts. De kinderen werken zowel alleen als samen
waarbij steeds nieuwe stappen in de leerstof, maar ook
stappen in de omgang met de ander worden gemaakt.
Leren op eigen niveau – GYNZY
Rekenen en spelling oefenen de leerlingen online met
de software van Gynzy. Na een korte instructie van de
leerkracht kunnen leerlingen op hun eigen niveau met
opgaven oefenen. De oefenstof sluit aan bij de persoonlijke leerroutes van het kind. Kinderen hebben de mogelijk
om thuis in te loggen zodat u als ouder kunt zien waar uw
kind mee bezig is. Eventueel kunt u samen met uw kind
gaan oefenen.
Talentontwikkeling – TALENTUUR
Ieder kind heeft een talent. Op de Molenberg hebben
leerkrachten oog voor deze talenten. De leerlingen
worden geprikkeld en gestimuleerd aan hun talenten te
werken. Twee keer per week kunnen leerlingen deelnemen aan een talentuur naar keuze, zodat het talent verder
wordt ontwikkeld of ontplooid. Kinderen maken hierin hun
eigen keuzes en worden gecoacht door de leerkrachten.
Voorbeelden van talenturen zijn bijvoorbeeld: koken, fotografie, begrijpend lezen, schilderen, programmeren, sport,

ondernemen, bouwen enzovoorts. De talenturen worden
verzorgd door de leerkrachten of door experts. De leerlingen kunnen aangeven, in de kindgesprekken met de
leerkracht, welk talent zij graag willen ontwikkelen.
Volgen van ontwikkeling – PORTFOLIO
Ieder kind ontwikkelt zich in een eigen tempo en op een
eigen manier. Iedere week vinden er kind- en leerkracht
gesprekken plaats. Door te kijken naar de resultaten, te
luisteren en het geven van feedback, volgen wij de leerlingen in zijn of haar ontwikkeling. Aan de hand van het
portfolio, dat bestaat uit het leerlingenwerk en geschreven
rapportages door de leerkracht maken, we het leerproces zichtbaar. Onze leerlingen zijn trots op hun kennis en
vaardigheden.
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Faciliteiten en mogelijkheden
Jaribabo, voor- en naschoolse opvang
Bibliotheek op school
De Inspraak, de logopediste is op maandag aanwezig
Een groene omgeving voor kinderen
Gymnastiek van een vakleerkracht in de Leegens
Energy Floor, omdat duurzaamheid een speerpunt is
Een Pannakooi , een verkeerspark op het speelplein
Leerzame uitstapjes in het dorp en de regio
Een moestuin, een keuken en een restaurant
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Nieuwsgierig geworden?
Kom en ervaar De Molenberg in de praktijk. U bent
van harte welkom, we geven u graag op afspraak een
rondleiding.

