O.b.s. Dijkzicht
Een school met ECHT goed onderwijs!
O.b.s. Dijkzicht doet er alles aan om leerlingen een leerzame, leuke, gezellige en bovenal
een onvergetelijke schooltijd te geven. We bieden kwalitatief hoogwaardig onderwijs en
zorgen voor een optimale ontwikkeling en ontplooiing van uw kind! We typeren ons
onderwijs als goed, omdat we aan onszelf en aan uw kind hoge eisen stellen als het gaat
om de uitdaging om veel te leren. Onze school houdt zich, naast taal, rekenen en lezen,
bezig met vier speerpunten: Engels, Cultuur, Handelingsgericht werken en Trots en
plezier. Zij vormen de kern van het succes van onze leerlingen en van onze goede
schoolresultaten.
Engels
Onze school geeft Engels van groep 1 tot en met groep 8
Uit onderzoek is gebleken dat jonge kinderen een hoge taalgevoeligheid hebben en
hierdoor een vreemde taal gemakkelijker aanleren. De kinderen komen op een steeds
jongere leeftijd in aanraking met de Engelse taal. Denk hierbij aan alle multimedia waar
ook jonge kinderen al steeds meer mee te maken krijgen. We leren de kinderen
basisvaardigheden aan om te kunnen functioneren in onze internationale samenleving.
We bieden ze een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs. It’s fun!
Daarom is er voor gekozen om bij ons op school vanaf groep 1 spelenderwijs de Engelse
taal aan te leren.
Cultuur
Cultuur draagt bij aan de algemene ontwikkeling van het kind.
Cultuur staat bij ons hoog in het vaandel. Wij vinden dat iedere leerling bij ons op school
in ieder geval 4 verschillende musea bezoekt in de tijd dat hij/zij hier op school
zit. Daarnaast kunnen er nog andere uitjes zijn. Deze worden door de groepen zelf
geregeld en hangen samen met het onderwijsaanbod. Ook werken we samen met
“Natuurcontact” in Welsum. Zij laat ons zien welke dieren er allemaal in onze omgeving
leven en bijvoorbeeld welke invloed de rivier de IJssel heeft in ons dorp. Zij verzorgt een
lesaanbod waarvan wij regelmatig gebruik maken. We hebben 2 gespecialiseerde
leerkrachten op het gebied van muziek en verder is er op school een coördinator kunst
en cultuur. Verder zijn de expressieve vakken uiteraard ook een onderdeel van ons
lesaanbod.
Handelingsgericht werken
Ieder kind heeft talenten. Ons talent: samen met de kinderen het beste uit ieder
kind halen!
We gaan actief op zoek naar de talenten van onze leerlingen. O.b.s. Dijkzicht geeft veel
ruimte aan talenten en daagt leerlingen uit deze optimaal te benutten en verder te
ontwikkelen. Daarbij gaat het allereerst om de kennisvakken als rekenen, taal en lezen,
maar bijvoorbeeld ook om zelfstandig werken en het talent om samen te werken. Vooral
tijdens het samenwerken leren de kinderen veel van elkaars talenten. We volgen de
talentontwikkeling van onze leerlingen nauwgezet en spelen er desgewenst adequaat op
in.
Op o.b.s. Dijkzicht houden we kindgesprekken waarbij kinderen zelf kunnen aangeven
wat ze goed kunnen en waar ze zich verder in zouden willen bekwamen. Ook kunnen ze
aangeven wat ze nog lastig vinden en waar ze zich in zouden kunnen verbeteren. Dit
wordt allemaal verwerkt in een eigen handelingsplan. Naast de
handelings/groepsplannen die de leerkrachten zelf maken, maken we de kinderen op
deze manier eigenaar van hun eigen leerproces/ontwikkeling.
Talenten ontwikkelen we ook door: sporttoernooien, voorleeswedstrijd,
muziekdagen, (techniek)projecten, ICT, drama en maandsluitingen.

Trots en plezier
Kinderen die met plezier naar school gaan en zich gekend voelen, ontwikkelen
zich beter.
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen met plezier naar school gaan en zich veilig
voelen. Daarom is o.b.s. Dijkzicht een school met een vriendelijke en open sfeer. Een
belangrijk aspect van een goede sfeer is respect. We leren de kinderen respect te hebben
voor elkaar en hun omgeving.
Natuurlijk moeten ook de ouders zich plezierig voelen bij ons op school. We werken zo
veel mogelijk samen met ouders aan de optimale ontwikkeling van hun kind en
betrekken hen bij de vorderingen die hun kind maakt.
Deze driehoek is voor ons van essentieel belang
Het schoolteam is heel hecht en werkt met plezier samen. Met zijn allen zorgen we dat
ieder kind zich thuis voelt bij ons op school en zich hier optimaal kan ontplooien.
Een kind voelt zich trots als het iets kan laten zien wat het heeft geleerd of heeft
geoefend. Het geven van complimenten is hierbij erg belangrijk. Dit is iets waar wij als
school erg bewust van zijn en regelmatig zelf doen, maar we laten ook kinderen aan
elkaar complimenten geven. Hierdoor voelt een kind zich gekend en gewaardeerd. Dit is
iets wat met name uit de “Kanjertraining” naar voren komt.
Het plezier in de school herkent u ook aan:
samenspel, maandsluitingen waarbij de groepen iets op het toneel opvoeren, leuke
projecten, spelletjesdag, excursies waarbij het onderwijs visueel wordt gemaakt,
schoolreizen en vieringen.

