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Het Kofschip

 Ieder kind is een kanjer!

De leerkrachten van Het Kofschip hebben allemaal 
het kanjercertificaat behaald. De lessen kanjertraining 
hebben vooral praktische doelen:

  • Leerlingen voelen zich veilig
  • Leerlingen durven zichzelf te zijn
  • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken
  • Leerlingen kunnen gevoelens onder woorden  
         
  • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen
  • We werken preventief aan pestgedrag
  • We stellen grenzen

 Opbrengstgericht werken

Tijdens de ochtenduren worden met name de 
basisvaardigheden rekenen, taal, lezen en 
studievaardigheden aangeboden en verwerkt. 
’s Middags is er tijd voor de andere vakken.
Vorderingen worden via het leerlingvolgsysteem 
bijgehouden en er wordt extra aandacht gegeven aan 
kinderen die dit nodig hebben. 
Het Kofschip is een VVE locatie (Voor- en 
Vroegschoolse Educatie) en heeft een plusklas.

Het belang van lezen is ook te zien in:
  • Ons samenwerkingsproject met de bibliotheek
   • De organisatie van een boekenmarkt tijdens de  
            Kinderboekenweek
   • (Voor)leesmomenten waarbij de jongste 
            kinderen maatjes uit de bovenbouw krijgen

Dit is afhankelijk van het aanbod van de muziek-
school. Een optreden voor de rest van de school of 
tijdens de open dag van het Musiater is vaak een 
spannende afsluiting.

 Vakdocent Gymnastiek

Het Kofschip maakt gebruik van een 
combinatiefunctionaris sport. Die geeft en organiseert 
het gymnastiekonderwijs samen met stagiaires van 
diverse sportopleidingen. Prachtige resultaten bij 
verschillende sporttoernooien zijn een mooie kroon 
op het werk.

 Samenwerking

  • In de directe nabijheid van de school vinden   
            we BSO Zonnekinderen. Daar kunt u 
            terecht voor kinderopvang, voor- en 
            naschoolse opvang en de peuterspeelzaal.
  • We hebben een uitwisseling met het 
            verpleeghuis. Kinderen werken en koken  
            samen met de bewoners.
  • ANWB Streetwise vormt een vast onderdeel  
            van de verkeerslessen.
  • Fysiotherapeut Cathalijne van 
            Nieuwamerongen is werkzaam binnen school.
  • Het Kofschip heeft ervaren gedragsspecialisten  
            in huis.
  • Leerlingen uit groep 8 duiken in de 
            gemeentepolitiek en nemen deel aan de 
            jeugdgemeenteraad.
  • Ouders en buurt ondersteunen bij buiten-
            schoolse activiteiten als het playbackfestival,   
            schoolreisjes en sporttoernooien.

brengen



 Op Het Kofschip word je gezien

Het Kofschip staat bekend om zijn kleinschaligheid. 
Iedereen kent elkaar. We vinden het belangrijk dat 
je als mens gezien wordt. Zelfs in het verkeer komt
dit bij ons tot uitdrukking. Kinderen van Het Kofschip 
hebben een verkeershesje, zodat ze ook buiten de 
school in het verkeer gezien worden.

 Arts & Activities

We besteden extra aandacht aan de expressieve 
vakken. De leerlingen uit groep 3 t/m 8 krijgen 
drama, handvaardigheid, tekenen en muziek, maar 
ook Engels en techniek. De leerkrachten geven op 
deze manier hun specialisme door aan de kinderen. 
Gemaakte kunstwerken worden vaak door juf 
Jacquelien op haar site:http://tekenenenzo.blogspot.nl 
geplaatst. Deze site wordt door het hele 
Nederlandse onderwijs gebruikt als inspiratiebron.

  Leren doe je niet alleen uit boeken

Op Het Kofschip maken we niet alleen gebruik 
van boeken, maar ook van computers, tablets en 
digiborden. Daarnaast gaan we regelmatig met de 
kinderen op excursie. Confucius zei immers 2500 
jaar geleden al: “Ik hoor en ik vergeet. Ik zie en ik 
onthoud. Ik doe en ik begrijp.”

 Coöperatieve werkvormen

Samenwerkend leren noemen we ook wel 
coöperatief leren. Met behulp van coöperatieve 
werkvormen stimuleren we de samenwerking tussen 
leerlingen. De kinderen discussiëren in tweetallen of 
groepjes over de leerstof, ze geven elkaar uitleg, 
informatie en vullen elkaar aan. Zij zoeken samen 
naar een oplossing en helpen elkaar. Deze 
werkvormen zorgen er ook voor dat elk kind een 
waardevolle inbreng heeft.

  Continurooster

Op Het Kofschip blijven alle kinderen (al meer dan 
vijftien jaar) tussen de middag op school. 
Onder leiding van de leerkracht eten en spelen de 
kinderen samen tussen de middag; een vast 
onderdeel van de dag. Het continurooster zorgt ook 
voor minder verkeersstromen van en naar school.

  Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK)

De leerlingen van groep 4, 5 en 6 krijgen op school 
les van docenten van de muziekschool (Musiater). 
Zij starten in groep 4 met de blokfluit en daarna is er 
een keuze uit een ander instrument, zoals 
keyboard, gitaar, slagwerk, trompet of Dinofluit.


