Innerwaard Integrale Kindcentra in Duiven, Groessen, Loo en Westervoort
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Innerwaard
Catrijnestraat 1
6923 BS Groessen
0316 26 35 44
info@innerwaard.nl
www.innerwaard.nl
Duiven:
IKC Remigius
www.ikc-remigius.nl
IKC Kameleon
www.ikc-kameleon.nl
Montessori IKC
De Groene Ring
www.montessorigroenering.nl
Groessen:
IKC Joannes
www.ikcjoannes.nl
Loo:
Bernadetteschool
www.basisschool
bernadette.nl
Westervoort:
IKC De Brug
www.ikc-debrug.nl
Sport IKC Het Startblok
www.sportikc-hetstart
blok.nl
IKC De Hoge Hoeve
www.dehogehoeve.nl

Proﬁel IKC
De Hoge Hoeve
Wij hebben op ons IKC
een viertal pijlers waar we op een uni
eke, eigen
wijze vorm aan geven
. Integraal werken is de paraplu waaro
nder wij werken. Ons IKC kent één
pedagogisch
beleid, doorgaande on
twikkelingslijnen van 0-12. Naast de
basisvakken
kent ons IKC twee pijl
ers waaraan we
veel aandacht bestede
n:
Wereldoriëntatie (them
atisch onderwijs binnen de domeine
n mens & samenleving, natuur & tec
hniek, ruimte
en tijd) en Kunst en cul
tuur (met speciﬁeke aandacht voor
beeldende vorming en
muziek). Het leerproces van de kinderen
laat zich het beste
omschrijven als ontdekkend en onderzo
ekend leren, waarbij zij
eigen onderzoeksvragen centraal stellen,
zelfstandig leren werken en ook leren samenwerken.

Onze missie is de ontwikkeling van kinderen in de
breedste zin te stimuleren, zodat ze kunnen omgaan
met zichzelf, de ander en de wereld en zo zijn
toegerust voor de wereld van nu en morgen.

Themaweek
IKC De Hoge
Hoeve: Kunst
Onlangs organiseerden wij de
themaweek Kunst. Geen gewone
lessen, maar alles in het teken van
kunst. We vinden het belangrijk
dat kinderen naast de basisvakken als rekenen, lezen, taal en
spelling zich ook op andere terreinen ontwikkelen.

Zo is Kunst en Cultuur een vliegwiel om de creativiteit, intuïtie, een
ruimere kijk op de wereld en andere vormen van samenwerken te
bevorderen.
Elk jaar organiseren we een themaweek in het teken van Wereldoriëntatie of Kunst en Cultuur. We
stonden dit keer vooral stil bij de
3-dimensionale kunst.
Alle groepen gingen daarom naar
het Kröller Müller Museum om daar
in de beeldentuin inspiratie op te
doen. Zoiets kan alleen dankzij de
vele ouders die ons helpen met het
vervoer en de begeleiding. Super!
De kinderen gingen in deze week
aan de slag met een eigen en een
gezamenlijk beeld van kosteloos
materiaal. Dat heeft hele fraaie
beelden opgeleverd, maar belangrijker is het samenwerkings- en

creatieve proces naar dit
eindresultaat.
De kinderen vonden deze kunstweek geweldig en wilden soms
zelfs in de pauzes doorgaan.
Kunstenaar Fred Knippen kwam in
alle groepen een kunstgeschiedenis les geven. Hij ging interactief
met kinderen in gesprek over kunst
en de beleving hiervan. De kinderen luisterden ademloos.

