Ruimte voor talent
Op Obs Klinkenborg is ieder kind welkom. De school staat centraal in het dorp; midden op de wierde en midden
in de dorpsgemeenschap van Rottum, Stitswerd en Kantens. Vriendjes en vriendinnetjes wonen in de buurt en
kinderen kunnen al jong zelfstandig de weg naar school vinden.
Op onze school is er aandacht voor de totale ontwikkeling van de kinderen. Leren is voor ons meer dan het
verzamelen van kennis en begrip. We willen ook ruimte bieden aan de unieke talenten van ieder kind. Wat de
kinderen leren, moet waardevol en bruikbaar zijn in de wereld waarin zij leven. Vanuit de eigen, veilige
omgeving leren we kinderen verder te kijken. Het totale kind, hoofd, hart en handen zijn belangrijk. De
basisvakken (rekenen, taal, spelling en lezen) zijn essentieel, maar we willen daarnaast brede kennis aanbieden
in gevarieerde projecten waarbij de eigen omgeving van het kind een grote inbreng heeft op het leerproces.
School waar ieder kind welkom is
Obs Klinkenborg is een openbare school, die open staat voor alle kinderen zonder onderscheid te maken tussen
ieders godsdienst of levensbeschouwing. Openbaar onderwijs vraagt van kinderen verdraagzaamheid en
eerbied voor de mening van anderen en bereidt de kinderen voor op een open samenleving. Een goed
schoolklimaat is een voorwaarde voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Sociale, culturele, emotionele
en creatieve vaardigheden zijn een belangrijk bestanddeel van ons onderwijs. Het zelfstandig werken, leren
luisteren, opkomen voor je eigen mening en leren je gedachten goed onder woorden te brengen komen
dagelijks aan de orde evenals de normen en waarden die onze samenleving vormen.
Kleine groepen
Op de Klinkenborg werken we in kleine combinatiegroepen. Hierdoor kunnen we veel persoonlijke aandacht aan
onze leerlingen geven. De sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen vinden we heel belangrijk. Ieder
schooljaar starten we met de Gouden Weken en gedurende het schooljaar werken we met de methode
KWINK. Wekelijks bieden we lessen aan waarin we op speelse wijze aandacht besteden aan sociaal emotionele
vaardigheden.
Waar zijn we trots op?
Betrokken leerkrachten
Persoonlijke aandacht voor de leerlingen, ieder kind mag zichzelf zijn.
Aandacht voor verschillende vormen van levensbeschouwing o.a. door Godsdienstig
Vormingsonderwijs (GVO) en Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO).
Engels vanaf groep 1.
Veel extra aandacht voor sociaal emotioneel leren van groep 1 t/m 8, door Gouden Weken en inzet
methode Kwink.
Vakleerkracht voor bewegingsonderwijs
Veel aandacht voor cultuur en muziek (door deelname aan project Zilvertje (erfgoededucatie),
Theatertaart (aanbod theatervoorstellingen voor alle groepen) , muzieklessen van docenten van de
muziekschool en bv. Rijdende Popschool)
Extra aandacht voor taalontwikkeling en lezen.
Korte communicatielijnen tussen ouders en leerkrachten
Nauwe samenwerking met de PSZ
Jaarlijks extra activiteiten zoals b.v. voetbalclinics, streetdancelessen en lessen over
verkeersveiligheid.

Voel je thuis
De Klinkenborg is een plek zijn waar kinderen zich thuis voelen. Midden in de dorpsgemeenschap. Voor ouders
ook een vertrouwde plek, dichtbij thuis. Hier kunnen de kinderen binnen de verbondenheid van hun veilige
omgeving, hun zelfstandigheid stapje voor stapje ontwikkelen.
Eens komen kijken?
Bent u geïnteresseerd en wilt u eens komen kijken of de Klinkenborg bij u en uw kind past?
U bent van harte welkom om een keer langs te komen. Om ervoor te zorgen dat we tijd hebben om u rond te
leiden en meer te kunnen vertellen over onze school, vragen we u vooraf een afspraak te maken met onze
schoolleider Anne Praktiek. Het telefoonnummer van school is 0595-551788.

