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ZELFSTANDIG WERKEN

Op de Cornelis Musiusschool heerst
een veilige, vertrouwde sfeer. Er is
veel aandacht voor de manier
waarop kinderen en leerkrachten met
elkaar omgaan. Dat maakt dat
kinderen zich op hun gemak voelen
en met plezier naar school gaan.
En leren met plezier gaat een stuk
gemakkelijker.

Onze leerlingen worden gedurdende de hele
schoolperiode nauwlettend gevolgd en
regelmatig getoetst. Zo houden we niet alleen
de vorderingen in de gaten, maar kunnen we,
indien nodig, op tijd bijsturen. Elk kind krijgt
hiermee zoveel mogelijk onderwijs dat bij hem
of haar past.

Onze leerkrachten leren de kinderen om zelf
problemen op te lossen, bijvoorbeeld door
samen te werken en hun werk te plannen. Zo
worden ze steeds zelfstandiger en voelen ze
zich verantwoordelijk. Die zelfstandigheid is
straks belangrijk in het voortgezet onderwijs.
Door het zelfstandig werken krijgen we ook
ruimte om andere kinderen waar nodig extra te
begeleiden.
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NZET

mODERNE LEERMIDDELEN

OUDERS

Niet alleen van onze leerkrachten,
maar ook van de kinderen en hun
ouders verwachten wij inzet. Met
deze gezamenlijke inzet proberen
wij in ieder kind het beste naar
boven te halen.

Vanaf groep 3 gebruiken we op de Cornelis
Musiusschool een smartboard. Dit is een
elektronisch schoolbord dat is aangesloten op
een computer, met toegang tot het internet.
Daarnaast maken we gebruik van moderne
leermethodes en zijn er veel computers in de
school aanwezig. Leren is daarmee niet langer
éénrichtingsverkeer, maar wordt interactief en
daarmee een stuk leuker.

Wij willen dat de ouders zich, net al hun
kinderen, prettig voelen op de Cornelis Musiusschool. Daarom blijven we graag met onze
ouders in gesprek. We nodigen u regelmatig uit
voor een gesprek. Daarnaast bent u welkom op
inloopochtenden en feesten. U kunt als ouder
ook helpen in de MR, de OR, als leesouder of als
hulpouder bij activiteiten.

ALENT
Ieder kind heeft zijn eigen, unieke
talenten. Wij willen deze talenten
optimaal ontwikkelen. Daarom geven
wij onderwijs dat is afgestemd op de
behoeften van uw kind. Met aandacht
voor leervakken, maar ook voor sport,
creativiteit en sociale vaardigheden.

VAKLEERKRACHTEN
Gymnastiek, handvaardigheid en tekenen
worden gegeven door vakleerkrachten. Hiermee
bieden we extra aandacht en stimulans voor
creativiteit en een goede motoriek.

peuterspeelzaal
Er is in ons schoolgebouw ook een peuterspeelzaal gevestigd. Met peuterspeelzaal het
Muizenhuis werken wij samen om de kinderen
zo goed en zo leuk mogelijk voor te bereiden
op de basisschool. Want een peuterspeelzaal is
leuk én leerzaam!

EEN ONVERGETELIJKE
scHOOLTIJD
Op de Cornelis Musiusschool doen we meer
dan alleen goed onderwijs geven. We maken de
schooltijd tot een onvergetelijke tijd, waar met
plezier op teruggekeken kan worden door u en
uw kind. Met vele hoogtepunten, zoals de
jaarlijkse straatspeeldag en de nationale
voorleeswedstrijd.

wat nog meer?
- We organiseren jaarlijks een sportdag, een
ontbijtochtend, activiteitenochtenden en nog
veel meer.
- In samenwerking met de Brede School bieden
we in onze school veel extra mogelijkheden
op het gebied van sport, natuur, dans en
computers.
- Alle kinderen kunnen op school overblijven en
er zijn mogelijkheden voor naschoolse
opvang.
Wilt u meer weten over de school?
Neem dan gerust een kijkje op onze website:
www.cornelismusius.nl

informatie
Om de Cornelis Musiusschool écht te leren
kennen, geven we u graag een rondleiding
door ons schoolgebouw. Wij nodigen u van
harte uit om een afspraak te maken.
Graag tot ziens.
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