
Beste ouders en verzorgers,

In deze flyer vindt u allerlei interessante en relevante 
informatie voor het komende schooljaar,
zoals de speerpunten voor ons onderwijs, 
de groepsindeling, de vakanties en andere vrije dagen 
en de uitstroomgegevens van groep 8. In het 
bewaardeel van de schoolgids leest u algemene 
informatie over onze school. Deze vindt u op onze 
website: www.kawama.nl. Ook kunt u ons volgen via 
Facebook en Instagram.
Wij wensen onze leerlingen en hun ouders/verzorgers 
een goed schooljaar toe.

Onze speerpunten op onderwijskundig gebied 
voor 2022-2023

Als school zijn we continu in ontwikkeling en gaan 
we mee met de ontwikkelingen in de maatschappij. 
De focus ligt dit schooljaar op de volgende zaken:

• Het updaten van de leerlijn 
 Sociaal-Emotioneel
• Communicatie tussen school en ouders  
 optimaliseren mede door periodiek overleg  
 met een ouder-klankbordgroep
• Een vernieuwd verslag (rapport) invoeren
• Het vieren van ons 20-jarig bestaan

Naast bovenstaande onderwerpen borgen we de 
ontwikkelthema’s van de afgelopen jaren, zoals ons 
onderwijs aan meer-en hoogbegaafden, het 
techniekonderwijs, begrijpend lezen en ons 
projectwerk.

Wat biedt Kawama?

• Onderwijs volgens de principes van het    
 Ervaringsgerichte Onderwijs
• Een gezonde balans tussen het gebruik van   
 schriften en de inzet van ICT
• Rots & Watertraining voor de sociaal-emotionele   
 ontwikkeling.
• Ondersteuningsmogelijkheden in kleine groepjes   
 voor kinderen die dat (tijdelijk) nodig hebben
• Technieklessen en een echt technieklokaal
• Een doorgaande lijn voor kinderen met een   
 ontwikkelingsvoorsprong met de Bundi groep
• Ateliers met inzet van professionals op het   
 gebied van dans, ICT, techniek, toneel
• Engels vanaf groep 1
• Een mooie samenwerking met de cliënten van de   
 Prinsenstichting

Ervarings

Gericht 

Onderwijs

Contactgegevens:
Oecumenische basisschool Kawama

info@kawama.nl

www.kawama.nl

0299-480684

Tevredenheidsonderzoeken

Jaarlijks vinden er tevreden-
heidsonderzoeken plaats op 
school. De leerlingen van 
groep 6, 7 en 8 en de ouders 
worden gevraagd een vragen-
lijst in te vullen. De ouders 
gaven in schooljaar 2021-2022 
de school als rapportcijfer een 
7,2 . De leerlingen gaven de 
school een 8,4. We zijn trots 
op deze cijfers en verwijzen u 
graag door naar www.scho-
lenopdekaart.nl voor meer 
resultaten. 

plaats waar het goed is!
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welbevinden betrokkenheid verantwoordelijkheid uniek zijn


