Welkom!

Basisschool de Kogge

staat voor onderwijs dat meegroeit!
Dit bereiken we door…
een veilige ontmoetingsplaats te zijn
De Kogge is een school voor kinderen, ouders en leerkrachten met verschillende
achtergronden en culturen. We streven naar een pedagogisch klimaat, waarin kinderen
zich veilig voelen en in hun kracht staan. We schenken aandacht aan het leren van sociale
vaardigheden en houden rekening met de individuele leerstijl van ieder kind.

zelfstandig te werken & samenwerking
We leren kinderen zelfstandig naar oplossingen te zoeken, zodat ze minder afhankelijk zijn
van anderen. Tegelijkertijd laten we de kinderen ervaren dat samenwerken kan leiden tot
een beter resultaat, o.a. door ‘maatjesleren’ en coöperatieve werkvormen.

optimale groeikansen te bieden
We willen recht doen aan de verschillen tussen leerlingen en stellen de
onderwijsbehoeften van kinderen centraal. Ieder talent moet de kans krijgen zich
maximaal te ontwikkelen. We zetten daarom in op de brede ontwikkeling van kinderen;
naast bijv. de Grote Rekendag organiseren we ook tal van creatieve en sportieve
activiteiten.

Kenmerkend voor de Kogge
Voor onderwijs dat meegroeit!
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