Wie zijn wij?
De school..........
 De school heeft veel
aandacht voor de zorg.
 De school heeft één dag een
rt’er voor kinderen die leren
lastig vinden.
 De school heeft een halve dag
een dolfijnleerkracht voor
kinderen de boven
gemiddeld kunnen leren.
 De school heeft een intern
begeleider die anderhalve dag
per week alle aandacht geeft
aan gesprekken met ouders,
het inzetten van hulp en spreken met externe
organisaties.
 De school maakt gebruik van
digitale schoolborden en
tablets vanaf groep 4.
 Voor alle ouders is het leerlingvolgsysteem online in te
zien met een ouderportaal
van Parnassys. Daarnaast
versturen we berichten via
het ouderportaal van Basis
Online. Er is een app beschikbaar voor de smartpone en
tablet.
 De school heeft een
duidelijke website, verstuurt
nieuwsbrieven, maakt gebruik
van e-mail en social media.
 De school heeft een
computereiland met 32
computers voor gebruik van
educatieve software o.a.
spelling, woordenschat en
rekenen.
 De school besteedt veel aandacht aan de communicatie
met ouders: koffiemorgens,
spreekavonden, telefonisch
contact en ouderportaal.
 De school heeft moderne
methoden die aansluiten bij
het onderwijs van nu.
 De school werkt bij de
kleuters met de methode
Kleuterplein, een gestructureerde methode voor taal,
rekenen, motoriek, muziek,
en de sociaal emotionele
ontwikkeling.

CBS Het Kompas is een dorpsschool in Lexmond.
De school bestaat al ruim 100 jaar en is een begrip in Lexmond.
Wij willen voor de ouders een herkenbare school zijn. De identiteit van de school uit
zich in de manier waarop we werken. We werken vanuit de christelijke identiteit.
Deze heeft meerdere kanten. De bijbel is de basis van waaruit we werken.
We vinden het evenzeer belangrijk dat we werken in een respectvolle omgeving naar
elkaar. Dit uit zich in de sfeer zowel in als buiten de school.
We zijn een christelijke school met een open toelatingsbeleid. Alle leerlingen zijn
welkom. Respect voor andere overtuigingen en religies staat centraal. Vanuit het
christelijk perspectief is er ruimte voor verschillende geloofsopvattingen en verschillen in beleving.

Extra tijd voor de zorg
Naast het gewone lesgeven besteden we veel aandacht aan de zorg. Ieder kind telt
voor ons mee, vandaar dat ons motto is: “Ieder kind is onze zorg...”
Onze gediplomeerde intern begeleider houdt leerlingen in de gaten en praat met
leerkrachten over de leerlingen, zodat ze maximaal kunnen presteren.
Ook als leerlingen het leren moeilijk vinden, zullen we ze zolang mogelijk op onze
school en in de klas houden. De intern begeleider houdt bij kinderen waar
zorgen over zijn, nauw contact met de ouders.
Onze remedial teacher besteedt aandacht aan (groepjes) leerlingen buiten de klas,
zodat zij extra uitleg en hulp kunnen krijgen als zij bijvoorbeeld het lezen of rekenen
lastig vinden.
Onze dolfijnleerkracht geeft een morgen les aan kinderen die de leerstof erg gemakkelijk vinden en juist extra uitgedaagd moeten worden om zich niet te gaan
vervelen. Dat doet zij door middel van projecten en extra moeilijke rekenopgaven.
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Wist u dat...
Wie zijn wij?

 De school heeft een
enthousiast, ervaren en
betrokken team.





 De school is een
erkend leerbedrijf voor
nieuwe leerkrachten.
 De school besteedt
aandacht aan workshops en gastlessen
voor: techniek, cultuur,
muziek en verkeer.
 De school heeft een
sportcommissie en
besteedt aandacht aan
buitenschoolse activiteiten: korfbaltoernooi,
tafeltennis toernooi,
voetbaltoernooi en
darttoernooi.
 De school heeft een
vakleerkracht Crea voor
groep 5 t/m 8.
 De school viert jaarlijks
de christelijke feesten
met de ouders, in
samenwerking met de
Lexmondse kerken.
 De school heeft een
maatjessysteem
waarbij iedere leerling
uit groep 2 een maatje
heeft uit groep 0/1 en
de leerlingen van groep
7/8 een maat hebben
in groep 1/2. De leerlingen helpen elkaar.



De school een leerlingenraad heeft?
De leerlingen praten met de leerkrachten over
allerlei schoolse zaken zoals de verkeersveiligheid, het schoolplein, de vakinhoud en het
organiseren van extra activiteiten.
De school een betrokken oudercommissie
heeft? Zij organiseren bijvoorbeeld het schoolontbijt, de paaslunch, de verjaardagendag en
daarnaast helpen zij de school bij veel activiteiten!
We de kinderen zoveel mogelijk ontdekkend
laten leren? Er is een werkgroep met ouders
en leerkrachten om dit ontdekkend leren een
vaste plaats in ons onderwijs te geven.

Naar school
De schooldag begint voor de kleuters met een activiteit aan de tafel. Daarna vormen zij
een kring. Daarnaast wordt er gespeeld en gewerkt, in de hoeken van de klas en op de
gang, in het speellokaal en op het onderbouwplein. Leren gebeurt bij kleuters vooral door
spelen. We vinden het belangrijk dat een kind voldoende tijd krijgt om zich op een speelse
manier te ontwikkelingen op alle gebieden. We hebben de laatste jaren twee gecombineerde kleutergroepen 1 en 2. De leerlingen die in de loop van het schooljaar hun vierde
verjaardag vieren, worden over beide groepen verdeeld. U krijgt van ons, voor de zomervakantie, de groepsindeling van het komende schooljaar. Zo weet u in welke klas en bij
welke leerkracht uw kind komt.
U wordt na de zomervakantie uitgenodigd voor de informatie avond, ook als uw kind
bijvoorbeeld pas in februari vier jaar wordt. Kinderen die bijna vier jaar zijn, mogen een
aantal dagdelen komen wennen op onze school.
De leerkracht neemt contact met u op om wenmomenten af te spreken. Dit is ongeveer
zes weken voor de vierde verjaardag. Uw zoon of dochter mag in totaal vijf dagdelen
komen, voordat hij of zij vier jaar wordt. Jullie krijgen dan vooraf een fotoboek te leen.
Hierin staan diverse foto’s van activiteiten van de kleuterklas, zodat uw kind een beeld
krijgt van een dag op school. In de map zit ook een intake formulier. We vragen u dit
papier thuis in te vullen. Na de vierde verjaardag bespreken we dit formulier op school.

 De school besteedt
aandacht aan het welbevinden van het kind
en wil dat ieder kind
met een ´big smile’
naar school komt.
 De school heeft een
methode voor de
sociaal emotionele
ontwikkeling.
Wij werken met
de methode Kanjertraining.
 De school heeft een
leerlingvolgsysteem
voor taal voor kleuters,
rekenen voor kleuters,
rekenen/wiskunde,
begrijpend lezen,
woordenschat, technisch lezen.

Vragen?
U kunt met uw vragen bij ons terecht!
U kunt bellen (0347-341237), e-mailen (info@kompaslexmond.nl)
even langslopen bij een leerkracht, de intern begeleider of de directeur.

