Samen werken, samen leren, samen groeien

ONT DEK
de Eben-Haëzzerschool

School ben je samen

Een basisschool waar we niet voor onszelf
leven, maar samen werken, leren en groeien.
Waar Bijbelverhalen dagelijks een belangrijk
onderdeel van de lesstof zijn, iedereen zich veilig
voelt en liefdevol omziet naar elkaar. Een school
waar leerlingen met diverse achtergronden elkaar
ontmoeten. Die school staat in Scheveningen/
Den Haag en heet: de Eben-Haëzerschool.
Voor ons is het geloof dé basis om kinderen te
helpen groeien en bloeien. In dit boekje maak je
kennis met onze school! Welkom allemaal!

WELKOM ALLEMAAL

Kom je mee naar binnen?

We beginnen de dag goed op onze school. De
juf of meester heet je welkom in de klas, geeft
je een hand en maakt een praatje. Gezellig! Dan
hebben we met elkaar een (kring)gesprek en
vertellen leuke, grappige of verdrietige dingen.
Zo leren we elkaar kennen en kunnen we beter
voor elkaar zorgen. Na dit gesprek is het tijd om
te bidden, te zingen en te luisteren naar een
Bijbelverhaal.
Je bent de hele dag op school want we hebben een
zogenaamd continurooster. Tussen de middag eten
en spelen we met elkaar. Ouders hoeven hier niet voor
te betalen. Op woensdag en vrijdag geven we in de
ochtend les. De andere dagen ook op de middagen.

Leren, daar kom je voor

Je komt op school om te leren, toch? Om ieders
gaven en talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen, staan rust, orde en regelmaat centraal in de
lessen. De juf of meester kiest bij het uitleggen
van lesstof vaak voor interactie en allerlei vormen
van samenwerking. Zo zijn alle leerlingen betrokken bij het leren. Natuurlijk is er tussen de lessen
tijd voor ontspanning. Door even te bewegen of
een lied te zingen, blijft het leren leuk!
Leerlingen op onze school hebben gemiddeld
hogere leerresultaten dan op vergelijkbare scholen
in Nederland. Daar zijn we dankbaar voor (en ook
best een beetje trots op).

INTERACTIE & SAMENWERKING

Kindgericht onderwijs

Elk kind houdt van betekenisvolle lessen. Om
aan te sluiten bij de behoeften van het kind
hebben we op school een plusklas voor de meeren hoogbegaafden leerlingen. Heb je veel talent
met je handen, dan bieden wij de klusklas aan.
Zowel in de plus- als de klusklas werkt de leerling
aan een persoonlijk leerdoel en krijgt het leergesprekken met zijn of haar begeleider.

That’s smart!

Engels is de wereldtaal en voor iedereen een
‘must’. Daarom beginnen we al in groep 1 met
het leren van deze taal. Eerst met zingen en
de praatpop, in hogere groepen voeren we
ook gesprekjes in het Engels. We hebben een
interactief computerprogramma Holmwoods
dat Engels leuk en leerzaam maakt!
We helpen leerlingen om mediawijs te worden: handig
en verstandig om te gaan met moderne media. Ze krijgen namelijk steeds meer en steeds vroeger te maken
met (social) media en dat heeft positieve en negatieve
gevolgen. Omgaan met media is geen apart vak, maar
verweven in ons programma voor sociale vaardigheden
‘De Vreedzame School’.

Goed contact

Natuurlijk heb je als ouder(s) wel eens een vraag
of opmerking over je kind. We zijn gelukkig een
kleinschalige school, dus je kunt de juf of meester
gewoon even aanspreken. Daarnaast:
• Beginnen we ieder schooljaar met
luistergesprekken: in een persoonlijk gesprek
vertel je als ouder(s) de leerkracht meer over
jouw kind
• Versturen we nieuws, berichtjes en foto’s in
de app Ouderportaal

APP OUDERPORTAAL

Veel te beleven!

Een school is meer dan een plek om te leren.
Door het jaar heen bruist de Eben-Haëzerschool
van de activiteiten. Sporttoernooien, spelletjesdag, excursies, projectweek of schoolkamp...
Er valt op onze school van alles te doen en
beleven. Dat is niet alleen leuk, het versterkt
ook de betrokkenheid op elkaar.

Ook kinderopvang

In onze school is er kinderopvang, in
samenwerking met 10forKIDS. Deze
christelijke organisatie biedt zowel
dagopvang, peuteropvang als buitenschoolse opvang en is geopend van
7.30 tot 18.30 uur. Een ﬁjne oplossing
voor alle ouders die hun kind – ook
in de jongste jaren – een christelijke
levensvisie meegeven.

10forKIDS

Verder kennismaken?

Dit boekje geeft je een eerste indruk van
de Eben-Haëzerschool. We ontdekken
graag - samen met jou - of onze school
past bij je kind. Maak een afspraak voor
een kennismakingsbezoek via 070-3225228
of bezoek de eerstvolgende inloopmorgen.
De datum vind je op onze website:

www.ehsdh-mantum.nl
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