Brede school
ICBS de Windroos is een Brede school waar kinderen en ouders van 7.15 uur tot 18.30 uur terecht kunnen voor een uitdagend aanbod aan
(naschoolse) activiteiten.
De voor- en naschoolse opvang
wordt verzorgd door TintelTuin. De
buitenschoolse opvang, BSO De
Windroos, is gevestigd op ICBS De
Windroos. In de school is er voor de
BSO kinderen een eigen BSO lokaal
ingericht. De buitenschoolse opvang zorgt voor
een vertrouwde ‘thuiskom plek’ waar altijd iemand is om gezellig mee te kletsen of om leuk
mee te spelen. Daarnaast zijn er veel leuke en
spannende activiteiten te doen.
Op de lange schooldagen (maandag, dinsdag en
donderdag) is er de mogelijkheid om uw kind te
laten overblijven (Tussenschoolse opvang). Onder leiding van gekwalificeerde vrijwilligers
wordt er gezamenlijk gegeten, buiten gespeeld
of creatieve binnenactiviteiten ondernomen.
Op de Windroos kunnen de kinderen ook deelnemen aan diverse Brede schoolactiviteiten zoals voetbal, dans, freerunning. Daarnaast zijn er
ook activiteiten rond taal om de leertijd uit te
breiden.
TintelTuin biedt de peuteropvang in nauwe samenspraak met ICBS De Windroos en er wordt
gewerkt vanuit dezelfde visie. Bij Peuterspelen
staat opvang, ontwikkelingsstimulering en samen spelen centraal.

Info over producten/diensten

Bent u nieuwsgierig geworden
naar onze school?
U kunt bellen voor een afspraak.
We laten u graag onze school zien!

Contactgegevens
ICBS de Windroos
Galeistraat 2
1503 TJ Zaandam
075-2010129
Directeur: Bernadette
von den Benken
www.de-windroos.nl
info@de-windroos.nl
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Waar staan we voor? - onze missie
De Windroos is een Interconfessionele
school waar we ons vanaf onze
Peuterspeelzaal tot en met groep 8, in
een sfeer van plezier, veiligheid en rust,
richten op een brede vorming van onze
leerlingen.
Het onderwijsprogramma kenmerkt zich
door de aandacht voor onderwijs aan de
leerlingen, met aandacht voor een
positieve omgang met elkaar en ruimte
voor talent.



We investeren in de basis: het aanleren van
de Nederlandse taal. We bieden daarbij een
uitdagend programma voor meerbegaafde
leerlingen en een intenstief programma
voor leerlingen met een taalachterstand.



In ons onderwijs spelen we in op de talenten van uw kind. De uitgangspunten van de
principes van MI (meervoudige intelligentie)
staan hierbij centraal. Dit doen we door een
uitdagend lesprogramma te bieden, waarbinnen er veel ruimte is voor creativiteit.
Hiervoor maken we o.a. gebruik van IPC. IPC
staat voor International Primary Curriculum
en is een schoolbreed onderwijsprogramma
voor zowel de wereldoriënterende
(aardrijkskunde, geschiedenis, biologie) als
de creatieve vakken (muziek, handvaardigheid, tekenen). IPC bestaat uit 80 projecten
die thematisch zijn opgezet. Per thema
wordt er aan de diverse vakgebieden aandacht besteed.
De inhoud van IPC sluit aan
bij de kerndoelen van het
basisonderwijs.

Binnen onze visie op onderwijs staat de
ontwikkeling van het individuele kind
centraal. Ons professionele team speelt
doelgericht in op de (talent-) ontwikkeling
van ieder kind; op cognitief, emotioneel
en creatief gebied. We maken hierbij
gebruik van een uitdagend aanbod aan
activiteiten binnen en buiten de school,
waarbij we de leerstijlen en talenten van
onze leerlingen benutten om de groep als
geheel verder te ontwikkelen.
We zijn een ondernemende,
vernieuwende school waar kinderen,
teamleden en ouders met elkaar
samenwerken.


De leerlingen krijgen wekelijks Engelse les
vanaf de peuters t/m groep 8. We werken
samen met het Europees Platform en Early
Bird om de kwaliteit
van de Engelse lessen
op peil te houden.

Passend onderwijs
We vinden het belangrijk dat kinderen ontdekken hoe ze het beste leren. Het team
van de Windroos volgt het leerproces van
de leerlingen en past haar handelen daarop
aan. Hierdoor worden de prestaties van de
leerlingen beïnvloed. Regelmatig worden de
resultaten van de leerlingen team-breed
geanalyseerd.
In iedere groep loopt het GIP-model als een
rode draad door onze werkwijze heen. GIP
staat voor Groeps– en Individueel gericht
Pedagogisch en didactisch handelen. Het
bevordert het zelfstandig werken, zodat er
tijd ontstaat om onze leerlingen gerichte
instructie te geven.
In iedere groep werken we op het gebied
van taal, rekenen en lezen op drie niveaus.
Op deze manier streven we ernaar dat ieder
kind zich ontwikkelt naar
zijn/haar mogelijkheden.

Vreedzame school
De Windroos werkt met
het programma ‘De vreedzame school’. Met afwisselende lessen die
thematisch worden aangeboden, werken
we aan de sociale ontwikkeling van onze
leerlingen. Leerlingen leren bijv. conflicten
oplossen en elkaars mening te respecteren.
Pestgedrag pakken we samen aan, zodat
alle leerlingen met een veilig gevoel naar
school gaan. Het is belangrijk dat pestgedrag direct gemeld wordt bij de leerkracht!

