Veiligheid, positiviteit
en plezier
Kinderen op De Globe zijn uit hun eigen
omgeving gevlucht. Ze hebben nog weinig vaste
aanknopingspunten en zijn nog maar kort in Nederland.
Het land, de taal, de cultuur, eigenlijk de hele
Nederlandse maatschappij, is onbekend. Het is onze taak
om een veilige omgeving te creëren door een duidelijke
structuur te bieden in een sfeer van positiviteit.
Pas als de kinderen de structuur begrijpen en de
sfeer ervaren, kunnen zij zich richten op leren.

De Globe is een school
voor kinderen van 4-12 jaar
die nieuw zijn in Nederland

Taalonderwijs met plek voor iedereen
Kinderen op De Globe zijn nog maar kort in Nederland. Het land, de taal,
de cultuur, eigenlijk de hele Nederlandse maatschappij, alles is onbekend.
Het is onze taak om kinderen zich veilig en thuis te laten voelen. Dit doen
wij door veel structuur en een luisterend oor te bieden.
Historie De Globe opende de deuren in november 2015 voor kinderen uit
het voormalige AZC Crailo. Er volgden ook kinderen uit Bussum en Naarden
die nieuw in Nederland waren en eerst de taal moesten leren. In maart 2022
heten we kinderen uit Oekraïne welkom om op De Globe onderwijs te volgen.
Onderwijs De nadruk ligt op het leren van Nederlands spreken, lezen en
schrijven en rekenen. Op het moment dat kinderen een hoger leesniveau
hebben, zal ook begrijpend lezen worden aangepakt. Ook creatieve vakken
zoals muziek, drama, tekenen en schilderen komen aan bod.
Leerkrachten Onze leerkrachten zijn, naast de kinderen, het allerbelangrijkst
op onze school. Een divers team dat de ontwikkeling van uw kind voorop stelt.
Met een combinatie van aandacht, optimisme en nieuwsgierigheid staan zij
elke dag vol energie voor de klas.
Leerlingenzorg We starten met een intake om te zien welk startpunt het kind
heeft. Jonge kinderen leren het dagritme, schoolroutines en voorwaardelijke
activiteiten die horen bij lezen en rekenen. Kinderen van 6 jaar en ouder
worden gescreend op lezen en schrijven.
We werken met een plan met
persoonlijke doelen en iedere tien
weken wordt er geëvalueerd met
Aanmelden kind?
de ouders. Ook maken we gebruik
Stuur een mail naar:
van hulp van buitenaf voor extra
aanmelden.globe@proceon.nl
begeleiding.
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