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Over onze school
Beste ouders/verzorgers,
Wanneer uw kind voor het eerst naar school gaat, is het in het begin voor u en uw kind vaak erg
wennen. Daarom willen we u door middel van dit informatie-boekje informeren over onze school.
Op dit moment telt De Gielguorde ongeveer 130 leerlingen, verdeeld over zes groepen: groep 1,
groep 2, groep 3, groep 4, groep 5/6 en groep 7/8. De schooltijden zijn elke dag van 8.30-14.15 uur.
Tussen de middag lunchen we met elkaar op school (continurooster).
Over de naam van de school. Een 'gielguorde' was een plaats (meestal in het hooi) waar het fruit
kon rijpen. Onze kinderen leren op school en worden rijper, vandaar deze naam die de school
draagt sinds 1978 toen het huidige schoolgebouw in gebruik werd genomen.
De Gielguorde is een school van stichting Gearhing en vormt met nog 11 andere scholen
‘onderwijsteam Noord’.

BSO
De buitenschoolse opvang is op onze school geregeld via Kids First. Op hun site www.kidsfirst.nl
vindt u hierover meer informatie. De BSO bevindt zich in MFC Wjukken.
Afspraak rondleiding?
Op de website van onze school vindt u nog meer praktische informatie over allerlei schoolse zaken.
Een afspraak maken voor een rondleiding (voor kind en ouders) of enkele dagen ‘wennen/
meedoen’ van uw kind op school kunt u, via de mail of telefonisch contact opnemen met Patrick
van der Veen (locatiecoördinator/aanspreekpunt).

Tot ziens op De Gielguorde!

Met vriendelijke groet,
het team van De Gielguorde
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Ontwikkelingen in ons onderwijs
verbinden—vertrouwen—vakmanschap—inspiratie

Hieronder volgt een korte beschrijving van de visie en het onderwijsconcept van De Gielguorde en
OT-Noord. Daarnaast wordt teruggekeken op de ontwikkeling en plannen op schoolniveau.
Ook worden de nieuwe ontwikkelingen en plannen gepresenteerd die in 2020-2021 op de school
centraal zullen staan.
1. Visie
“Wij halen het beste uit kinderen naar boven en stimuleren hen tot persoonlijke excellentie.”
2. Onderwijsconcept
De Gielguorde is een openbare school. Ieder kind is welkom, ongeacht maatschappelijke, culturele
en levensbeschouwelijke achtergrond. Bij ons worden verschillen geaccepteerd en er heerst een
veilig en open schoolklimaat. We werken adaptief binnen jaargroepen en elk jaar werken en leren
we met de kinderen aan een aantal thema’s.
3. Terugblik op vorig schooljaar (2019-2020)
Het opleiden in de school met de NHL Stenden, waarbij leerkrachten en studenten samen na hebben
gedacht over het onderwijs op onze school, heeft een duidelijke plek gekregen op De Gielguorde.
Echter, door de corona-uitbraak zijn de stagiaires pas weer vanaf half juni deels op school aanwezig
geweest.
Het taalbeleid is beschreven in een apart taalbeleidsplan wat te in te zien is op school. Er wordt
meertalig onderwijs gegeven, waarbij de ontwikkeling van de taal plaatsvindt in relatie met anderen
om ons heen en de thuistalen van de kinderen worden erkend. Hierbij wordt Frysk actief gebruikt in
de lessen. Engels en Syrisch nog in mindere mate. Hier willen het volgende jaar meer aandacht aan
besteden.
Op De Gielguorde hebben we beleid geborgd op het gebied van hoogbegaafdheid. Leerlingen
worden nu gescreend op hoogbegaafdheid en de hoogbegaafde leerlingen krijgen aangepaste lessen
(Levelwerk), waarbij de gewone lesstof zo compact mogelijk wordt aangeboden. Ook krijgen deze
kinderen op school begeleiding bij het plannen en de uitvoering van hun moeilijkere en/of
andersoortige lesstof.

Tot slot is in het afgelopen jaar het continurooster geïmplementeerd en is er een begin gemaakt met
het implementeren van de ‘LeerKRACHT’-methodiek om te werken aan de ontwikkeling van onze
schooljaardoelen. Ons team werkt nu gedeeltelijk zelfsturend, maar er is nog te weinig aandacht
voor collegiale klassenconsultatie, het geven van feedback aan collega’s en het gezamenlijk lessen
ontwikkelen. Het borgen van de methodiek als vast punt binnen de schoolorganisatie nemen we
mee naar het volgende schooljaar.
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4. Ontwikkelingen in het schooljaar (2020-2021)
Naar aanleiding van de evaluatie en conclusie van 2019-2020 kunnen we stellen dat het opleiden in
de school, in samen werking met de pabo van NHL Stenden, verder uitgebreid kan worden. We
hopen in het komende jaar weer plek te mogen geven aan een aantal stagiaires, zodat we via de
kennisontwikkeling van studenten ook de schoolontwikkeling kunnen stimuleren. Daarnaast willen
we aan het werken volgens de LeerKRACHT-methodiek structureel aandacht schenken, zodat we als
team meer van en met elkaar kunnen leren. Tot slot willen we op het gebied van taal, naast het
Nederlands en het Fries, meer aandacht schenken aan andere vreemde talen, zoals bijvoorbeeld
Engels en Syrisch. Dit zullen we doen door te werken met Taalronde en de integratie van het
inspirerende taalonderwijs in andere vakken.
Naast de ontwikkelpunten die we meenemen uit het afgelopen schooljaar, zetten we ook in op
vier nieuwe ontwikkelingen. Allereerst willen we aandacht schenken aan het welbevinden van de
leerlingen. Hiervoor zullen we de methode Kwink implementeren. Daarnaast hebben we aandacht
voor de doorgaande leerlijn op het gebied van rekenen en zelfstandig werken. Tot slot maken we
een begin met het thematisch werken, door met kinderen te werken aan de hand van verschillende
losse thema’s of projecten. Hierbij worden de leerlingen gestimuleerd om onderzoekend te leren.
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Informatie voor nieuwe leerlingen
van groep 1 en 2
Door middel van deze informatie willen wij u als ouders/verzorgers wegwijs maken in de
kleutergroep van onze school. Voor de eerste keer naar school gaan is leuk en ook erg spannend,
zowel voor uw kind als voor u. We hopen middels dit informatieboekje vragen die u heeft te
beantwoorden. Mocht u verdere vragen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen of na
schooltijd even binnen te lopen.
A. De eerste weken op school
Voordat uw kind vier jaar wordt en naar onze school gaat, maken u en uw kind eerst kennis met de
locatiecoördinator en/of de leerkracht(en) van groep 1 en 2. U vult het aanmeldingsformulier in,
dit kan via de website of u kunt dit op school komen halen. Tevens is er voor de nieuwe kleuters
een intake formulier, hierdoor krijgen wij een zo goed mogelijk beeld van uw kind.
Samen met de leerkracht plant u een aantal dagdelen voor het zogenaamde proefdraaien. Voordat
uw kind echt op school komt, mag hij/zij eerst een aantal dagdelen meedraaien/proefdraaien.
Deze periode is om te wennen aan de nieuwe situatie. Wij denken dat de overgang van thuis naar
school zo soepel verloopt en hopen natuurlijk dat uw kind zich snel thuis zal voelen bij ons in de klas.
Uiteraard is er tijdens de eerste schoolmomenten even een extra terugkoppeling van de leerkracht
naar de ouder/verzorger over hoe de dag is verlopen. Na een aantal weken op school plannen we
een startgesprek, dit is een gesprekje met de ouder(s), kind en de leerkracht, we bespreken wat uw
kind al goed kan en ook waarbij het kind nog hulp nodig heeft.

Het kan zijn dat uw kind door de vele indrukken in het begin erg moe is. Het ene kind kan al wel
gelijk hele dagen naar school, een andere kleuter heeft eerst genoeg aan alleen de ochtend. Samen
zoeken we naar een passend ritme.
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B. Hoe ziet een schooldag eruit?
• ‘s Morgens vanaf 8.20 uur hebben we een inloopmoment tot 8.30 uur. (Zo kunt u een idee krijgen waar

de kinderen mee bezig zijn, bijvoorbeeld met welk thema of welke ontwikkeling).
• Bij binnenkomst hangen de kinderen hun jas aan hun eigen kapstok. Het zou fijn zijn wanneer uw kind

de jas zelf aan en uit kan doen. De tas leggen ze in de daarvoor bestemde tassenbak op de gang.
• Wanneer de kinderen in de klas komen, is er inloop met ontwikkelingsmateriaal en dan mogen de

kinderen werken met de verschillende materialen die klaar staan.
• In de klas hangt een hulpenlijst. Op deze lijst is onder andere te zien wie de hulpen van juf zijn. Dit is

natuurlijk een erg belangrijke taak voor kleuters! De hulpen zitten namelijk die dag naast de juf en mogen
allemaal taakjes doen, waaronder de fruittassen uitdelen, maar ook als eerste een activiteit kiezen voor de
werk-les.
• Wanneer de bel is gegaan, is er tijd voor de kleine kring. Hierin worden vaak extra activiteiten gedaan

rond taal en rekenen. Daarna gaan we verder in de kring met een kringactiviteit. Dit zijn taalactiviteiten
(voorlezen, taalspelletjes, voeren van gesprekken), rekenactiviteiten (diverse tel- en cijferspelletjes) of
aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling. (Het is de bedoeling dat de kinderen dan zoveel mogelijk
naar elkaar luisteren).
• Na de kring begint de werk-les. Op het digikeuzebord kunnen de kinderen zien uit welke activiteiten ze

mogen kiezen. Tijdens deze les observeert en begeleidt de juf de kinderen. Daarnaast is er tijd voor
de kleine kring. Hierin worden vaak extra activiteiten gedaan rond taal en rekenen. Wij volgen de
methode Onderbouwd om o.a. doelgericht te kunnen werken.
• Na de werk-les gaan de kinderen in de kring zitten voor het fruitmoment. Na dit pauzemoment gaan de

kinderen lekker naar buiten om te bewegen!
• Op vaste momenten en bij slecht weer hebben de kinderen gymnastiek in het speellokaal. De kinderen

gymmen in hemd en onderbroek en dragen gymschoenen met lichte/witte zolen. De gymschoenen zitten
in een tas die aan de kapstok hangt. Graag even de naam in de gymschoenen schrijven. De tas krijgt u van
school, hierop mag u (met uw) kind een mooie tekening maken met de stofstiften die u van school kunt
gebruiken. Zorg in elk geval dat de naam van uw kind op de tas staat.
• Voor de lunch spelen de kleuters buiten van 11.50 uur tot 12.10 uur. Van 12.10 uur tot 12.30 uur gaan we

met elkaar lunchen in de klas. Daarna wordt vaak een programma/digitaal prentenboek op het digibord
gekeken.
• Rond 12.40 uur begint de middag met het buitenspelen/beweegactiviteit en dit wordt vervolgd door het

werken met ontwikkelingsmateriaal in circuitvorm in de klas.
• Afsluiten doen we ‘s middags in de kring en om 14.15 uur zit de dag erop voor de kinderen.
• Om 14.15 uur is het tijd om naar huis te gaan. We willen graag dat u wacht op het schoolplein, binnen het

hek. We brengen de kinderen naar buiten, waar u uw kind kunt opvangen. Natuurlijk kunt u na schooltijd
nog even een kijkje nemen in de klas of een praatje maken met juf.
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C. Wat leert mijn kleuter op De Gielguorde?
In de kleuterklas ontwikkelen de kinderen zich op verschillende gebieden op een speelse manier.
•

Iedere dag doen we na de inloop een kringactiviteit om de taalontwikkeling te stimuleren. De kinderen
leren zo belangstelling voor elkaar te hebben, te leren luisteren en praten met elkaar. Zo wordt o.a. de
woordenschat uitgebreid en leren de kinderen zich te uiten, ervaringen te delen en met respect op
elkaar te reageren. De talige hoek (luisteroefeningen, boeken, stempels e.d.) stimuleert deze ontwikkeling
nog eens extra.

•

Ook werken we met het rekenprogramma Met Sprongen Vooruit. Dit is een programma met allerlei
educatieve spellen gericht op de rekenontwikkeling.

•

Tijdens de werk-les kunnen de kinderen op hun eigen niveau werken met de verschillende ontwikkelingsmaterialen. Zo kunnen ze werken met: lotto’s, puzzels, blokken, creatieve materialen, enz. Vanuit de
doelen die we met de methode Onderbouwd stellen, kiezen we een thema dat zoveel mogelijk aansluit
bij dat wat de kinderen op dat ogenblik bezighoudt.

•

Het bewegingsonderwijs neemt in de onderbouw een belangrijke plaats in. We proberen aan de
bewegingsdrang van de kinderen tegemoet te komen door middel van gymlessen, spellessen en het
bewegen op muziek. Deze onderdelen zijn erg belangrijk voor de motoriek van het kind. Spelenderwijs
leren ze hun eigen lichaam beheersen. De ongedwongen sfeer tijdens de spellessen bevordert de sociale
omgang met elkaar. Wanneer het mooi weer is, geven wij deze lessen buiten op het schoolplein.

•

Er is verder aandacht voor muzikale vorming. Er worden liedjes aangeleerd en oefeningen gedaan met
stem, gehoor en gevoel om zo o.a. maat en ritme te ontwikkelen. Het is hierbij
van groot belang dat de kinderen plezier beleven aan het maken van muziek. Natuurlijk krijgen ook andere
expressieonderdelen ruimschoots aandacht. Denk aan: tekenen, handvaardigheid, poppenspel en
toneelspel.

De leerdoelen en activiteiten in de kleuterklas vinden vaak plaats rond een thema. Een thema duurt een
aantal weken. Een thema kan iets zijn wat op het moment in de belangstelling staat of een algemeen
onderwerp (denk aan de seizoenen, de boerderij of een prentenboek). Ook komen vieringen als Sinterklaas,
Kerst en Pasen aan bod. Zo werken we aan kindgericht onderwijs door aan te sluiten bij de interesses en
het niveau van elk kind.
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D. Wanneer naar groep 2?
Aan het eind van groep 1 bekijken wij welke kinderen naar groep 2 gaan. Meestal stromen de
kinderen door naar de volgende leergroep. Soms is het in het belang van het kind om langer te
‘kleuteren’.
Bij de kinderen die in oktober, november en december op school zijn gekomen, bespreken we,
wat het beste is voor het kind. Een verlenging van groep 1 of doorstromen naar groep 2? Deze
leerlingen vallen namelijk onder de categorie ‘vroege leerlingen’. Wanneer er gekozen wordt voor
doorstroom naar groep 2, dan wordt ook in groep 2 opnieuw voor deze leerlingen bekeken wat het
beste is: een verlenging in groep 2 of doorstromen naar groep 3? Er wordt samen door de
leerkrachten, intern begeleider en ouders gekeken naar wat de beste beslissing is. Het belang van
het kind staat altijd voorop!
In groep 2 krijgen de kinderen steeds meer voorbereidende lees-, schrijf- en rekenactiviteiten
aangeboden. De activiteiten worden spelenderwijs aangeboden met spelletjes, concreet materiaal,
bewegingsspelletjes, enz.
Kinderen uit groep 1, die duidelijk ook uitdaging kunnen gebruiken, kunnen aansluiten bij die lessen.
Zo kan elk kind zich op zijn/haar niveau ontwikkelen.
Groep 2/3
Om de overgang tussen groep 2 en groep 3 soepel te laten verlopen zijn wij gestart met een
wekelijks circuit voor groep 2/3. Op een spelende manier werken we in circuitvorm aan uitdagende
werkjes voor groep 2 en op een speelse manier voor groep 3. De kinderen van groep 2 krijgen zo
extra uitdaging en maken alvast kennis met de manier van werken in groep 3 en met de leerkracht
van groep 3.
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E. Afspraken op school...
Om de kinderen goed met elkaar te leren omgaan, zijn er door de hele school afspraken gemaakt.
Aan het begin van elk schooljaar worden er ook samen met de kinderen in de verschillende groepen
afspraken gemaakt.
Afspraken zoals: naar elkaar luisteren, samen spelen samen delen, opruimen van gebruikte spullen.

In de hele school werken we met de methode KWINK, dit is een methode voor de sociaal, emotionele
ontwikkeling van kinderen. In elke groep wordt hier op het niveau van de kinderen mee gewerkt.
In de nieuwsbrief kunt u lezen met welk thema we werken in een bepaalde periode.
Wij gaan er vanuit dat de kinderen zindelijk zijn wanneer ze op school komen. Wij vragen de ouders
dan ook dit goed te oefenen. Wanneer het door omstandigheden nog niet helemaal lukt, horen we
dat graag bij de aanmelding, dan kunnen we eventueel een handje meehelpen.
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F. Eetmomenten en trakteren
Fruit
Voor het pauzemoment nemen de kinderen fruit mee. De kinderen nemen ook eigen drinken mee. Dit
is liefst water.
Lunch
Tussen de middag eten de kinderen met z’n allen brood in de klas. De kinderen nemen hun eigen
lunchpakket mee en een theedoek. De kinderen doen hun tas met fruit en lunch en hun drinken in de
bak, die bij de kapstok staat. Naast samen eten, krijgen de kinderen de gelegenheid om te spelen,
zich te ontspannen en zich op te laden voor de schoolmiddag.
Verjaardagen van kinderen
Verjaardagen zijn voor alle kinderen erg belangrijk. Hier wordt dan ook veel aandacht aan besteed.
Uw kind mag de andere kinderen trakteren.
Omdat we “een gezonde school” zien wij graag een gezonde traktatie. Op internet staan leuke voorbeelden van gezonde traktaties.
Sommige kinderen volgen een dieet. Het is goed dit door te geven aan de leerkracht van uw kind. Speciale traktaties voor de meesters en juffen zijn goed bedoeld, maar hoeft niet!

G. Gymschoenen
Zoals u heeft kunnen lezen hebben de kinderen van groep 1 en 2 elke dag een bewegingsmoment.
Er zijn momenten dat wij buiten spelen en er zijn gymnastieklessen. Voor de gymnastieklessen hebben
de kinderen gymnastiekschoenen nodig. Deze blijven op school, zodat de leerkrachten op elk moment
van de dag gymnastieklessen kunnen geven. Wilt u op de eerste schooldag passende gymschoenen
meegeven aan uw kind? Graag even de naam in de gymschoenen schrijven.
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H. Oudercontacten
Inloop en informatie avond
In de eerste periode van het schooljaar is er een inloop- en informatieavond voor alle ouders. U wordt dan
uitgenodigd in de klas van uw kind. De leerkracht vertelt op deze avond o.a over de werkwijze in de klas,
over de dagelijkse gang van zaken, het verloop van de lessen en de plannen van het schooljaar.
Parro-app
Met deze dienst kunt u eenvoudig en direct communiceren met de leerkracht via een handige app op mobiel
of tablet. Deze app is eenvoudig te downloaden. U wordt automatisch toegevoegd aan de groep van uw kind.
Sinds het gebruik van deze app worden er veel minder briefjes meegegeven of mailtjes gestuurd. U wordt via
de Parro-app op de hoogte gehouden over de gebeurtenissen en nieuwtjes in de groep.
Nieuwsbrief
Eén keer per maand ontvangt u de nieuwsbrief via uw e-mail. Via deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van
verschillende activiteiten op school.
Ouderavond
Eén keer per schooljaar is er een ouderavond georganiseerd door en voor ouders. Deze avond is meestal in
november. Op deze ouderavond brengen verschillende geledingen (Ouderraad en Medezeggenschapsraad)
van de Gielguorde verslag uit over activiteiten en financiën van het afgelopen schooljaar. Doorgaans wordt
deze avond gekoppeld aan een actueel onderwerp dat ouders/verzorgers aanspreekt.
Contactmomenten
Twee keer per jaar is er voor alle groepen een contactmiddag. Op deze middag kunt u samen met de leerkracht
praten over de ontwikkeling van uw kind.
Rapport
Uw kind krijgt in groep 1 en 2 aan het eind van het schooljaar een portfolio mee. Hierin verzamelen we
gedurende het hele schooljaar tekeningen, plakwerkjes, liedteksten etc. per kind en plakken dit in een
plakboek. Aan het eind van het schooljaar gaat dit mee naar huis.

Extra contact met de leerkracht
Het is altijd mogelijk om met de leerkrachten te praten over uw kind. U kunt ten alle tijden een afspraak
maken met desbetreffende leerkracht.
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I. Goed om te weten
Schooltijden
Van maandag t/m vrijdag van 8.30 - 14.15 uur.
Telefonische bereikbaarheid
Telefoonnummer: 058 - 250 1220
Omdat de leerkrachten zich zoveel mogelijk bezighouden met het lesgeven, lukt het niet altijd om
de telefoon op te nemen tijdens de schooluren.
Gevonden voorwerpen
Er blijven wel eens spullen liggen op school of op het schoolplein. Daarom is het handig dat u de
spullen van uw kind voorziet van hun naam. Mocht u toch iets kwijt zijn, dan kunt u in de bak van
de gevonden voorwerpen kijken of de spullen er tussen zitten. De bak met gevonden voorwerpen
staat in de hal.
Zieke leerling
Wanneer uw kind ziek is en niet naar school kan, kunt u dit voor schooltijd doorgeven. Dit kan
telefonisch via 058 - 250 1220. Uw kind kan natuurlijk ook tijdens schooluren ziek worden. Wanneer
uw kind op school ziek wordt, proberen we de ouders van het kind te bellen. Wij vragen u dan uw
kind van school te komen ophalen. Wij sturen uw kind nooit zelf naar huis. Ook al woont uw kind
dicht bij school. Wanneer we geen gehoor krijgen, blijft uw kind op school. Wanneer de leerling
zodanig ziek is of er iets anders aan de hand is (bijv. gewond) waardoor verzorging onmiddellijk
nodig is, schakelen wij medische hulp in.
Zieke leerkracht
Bij ziekte van de leerkracht komt er een vervangende leerkracht. Wanneer er geen invalkracht
beschikbaar is, zoeken we de eerste dag, intern naar een oplossing. In het uiterste geval is er die dag
geen les en sturen wij de kinderen naar huis.
Leerplichtige leeftijd
De leerplichtige leeftijd is vijf jaar. Kinderen van vier jaar zijn nog niet leerplichtig. Uw vierjarige
kleuter mag dus thuis blijven, wanneer u denkt dat het nodig is. Dit graag altijd in overleg met de
leerkracht.
Verlofregeling
Het is voor speciale gelegenheden mogelijk om buitengewoon verlof voor uw kind aan te vragen.
Dit doet u via de website: www.gielguordemantgum.nl/contact. De locatiecoördinator beoordeelt
(eventueel in overleg met de directeur) of er een geldige reden is voor de aanvraag en geeft akkoord
voor het verlof.
Hulpouders
Regelmatig vragen wij ouders om te helpen bij een aantal activiteiten op school. We zijn erg blij met
deze ouderhulp! Hierdoor kunnen wij extra activiteiten ondernemen .
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Onze missie
Basisschool de Gielguorde is een school van Stichting Gearhing. Gearhing heeft een strategisch beleidsplan voor de periode 2019-2022 opgesteld.
Hierin staat dat scholen van Gearhing en binnen het onderwijsteam steeds meer samenwerken en
zich richten op verdere integratie van de informatie- en communicatietechnologie. Daarnaast heeft
verbetering van de kwaliteit van het onderwijs voortdurend de aandacht en speelt Gearhing met
lef in op maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen die op ons af komen. Wij willen een
netwerkorganisatie worden.
De bevolkingsgroei neemt af. Dit is ook zichtbaar op onze scholen. Het komt steeds vaker voor dat
jongere en oudere leerlingen in een combinatiegroep werken, dus in een heterogene samenstelling.
De ontwikkelingen op ICT-gebied gaan snel. Er zijn daardoor voor het onderwijs steeds meer
diensten via internet beschikbaar. Hierdoor kunnen leerlingen ook steeds meer kennis opdoen
buiten de school. Wij richten ons onderwijs zo in dat kinderen adaptief kunnen werken.
De groeiende samenwerking tussen de twaalf scholen in OT-Noord en de samenwerking binnen
Gearhing biedt kansen om nog beter onderwijs te geven. Wij werken als gezamenlijke partners
binnen adaptief onderwijs naar een groter leerrendement toe. Ook ouders vervullen hierin een
belangrijke rol. Voor succesvol onderwijs is interactie in verschillende vormen belangrijk:
tussen leerlingen onderling van de eigen school, dan wel de collega-school, tussen leerkracht en
leerling, tussen ouders en leerling, enzovoort.
Ons onderwijs is gebaseerd op ontwikkeling van het hele kind: emotioneel, theoretisch en
praktisch. Wij richten het onderwijs zo in dat onze kinderen zich onderzoekend, ondernemend en
ontwikkelingsgericht ontwikkelen. Kinderen kunnen op deze manier meegroeien met de
veranderende maatschappij. Wij willen dat kinderen leren in verbinding met andere culturen,
in netwerken en vanuit hun eigen talenten. Wij kiezen voor onderwijs dat dit betekenis geeft,
doordat wij telkens kijken naar ‘Wat Écht Telt’.
Voor informatie over het strategisch beleidsplan van Gearhing zie www.gearhing.nl
Meer informatie over het onderwijs binnen onderwijsteam Noord kunt u vinden in onze schoolgids.
De schoolgids staat op onze website www.gielguordemantgum.nl
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Wat Telt Écht
Wat Telt Écht – onderwijs vanuit de bedoeling
Onze scholen staan in allerlei dorpen en steden en we
hebben oog voor de ontwikkelingen die daar plaatsvinden.
We hebben onszelf de volgende ambities gesteld:
Kind
Kinderen ontwikkelen balans in denken, voelen en doen.
We helpen ze hun eigen talenten en mogelijkheden te
ontdekken. Hiermee kunnen ze straks goed voor zichzelf
zorgen, hebben ze oog voor anderen en de wereld om hen
heen.
Professional
Onze professionals geven uitdagend onderwijs dat past bij de ontwikkeling van het kind. Zij weten
Wat Écht Telt en hoe zij dat kunnen vormgeven.
Onderwijs
Onderwijs volgens de drie O’s (Onderzoeken, Ondernemen en Ontwikkelen) gericht op de complete
ontwikkeling van het kind: emotioneel, theoretisch en praktisch. Zo kunnen kinderen leren
vertrouwen op zichzelf en vanuit flexibiliteit en kwaliteit meegroeien met de veranderende
maatschappij.
Organisatie
We werken samen als netwerkorganisatie, waarbij we continu onze omgeving monitoren en met
lef inspelen op de veranderingen.
De film
In onze korte film ‘Wat Telt Écht’ leggen we u precies uit hoe ons onderwijs er uitziet:
https://youtu.be/Puwvtd-bUlI Veel kijkplezier gewenst!
TOT ZIENS OP DE GIELGUORDE!
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Informatieboekje
De Gielguorde
Mantgum
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