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
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bernadette.nl
Westervoort:
IKC De Brug
www.ikc-debrug.nl
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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 en we han
teren dezelfde uitgangspunte
n m.b.t.
ouderbetrokkenheid en
sociale veiligheid. Naast de basisvak
ken kent ons
IKC twee pijlers waara
an we veel aandacht besteden: Werel
doriëntatie
(thematisch onderwijs
binnen de domeinen mens & samenl
eving, natuur
& techniek, ruimte en
tijd)
en Kunst en cultuur (m
et
specifieke aandacht voo
r
beeldende vorming en
muziek). Het leerproces
van
de kinderen laat zich
het
beste omschrijven als
Ontdekkend en onde
rzoekend leren, waarbij zij
eigen onderzoeksvrage
n
centraal stellen, zelfst
andig
leren werken maar oo
k
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.

Wereldoriëntatie en
ontdekkend
leren
In onze missie staat genoemd dat
wij kinderen willen voorbereiden
op de maatschappij van morgen
en dat zij zich zo goed mogelijk
kunnen redden in onze samenleving. Wereldoriëntatie (WO) en
ontdekkend leren zijn twee van
die pijlers van ons profiel die hieraan bijdragen.

We werken met een methodiek die
Leskracht wordt genoemd. Bij
Leskracht komen alle leerinhouden
thematisch aan bod die horen bij
WO (mens & samenleving, natuur
& techniek, tijd en ruimte). Er staat
gedurende 6 weken een thema
centraal. Binnen dit thema worden
er lessen gegeven door de leerkrachten en de kinderen krijgen
veel ruimte om zelf te ontdekken
en te leren over een onderwerp
binnen dit thema. Zij stellen zelf
onderzoeksvragen op, gaan op
zoek naar de antwoorden en presenteren dit aan elkaar. Zo leren
kinderen van en met elkaar. Om informatie op te zoeken biedt
Leskracht een rijke digitale omgeving met “biebboxen”. Daar kunnen kinderen veilig op zoek naar
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filmpjes, teksten en afbeeldingen
passend bij het thema. Het presenteren kan op verschillende manieren. Dit kan een PowerPoint zijn,
een muurkrant, een speurtocht of
wat kinderen ook maar bedenken.
We proberen zoveel mogelijk de
echte wereld binnen te halen. En
willen wij met de kinderen de echte
wereld in!

