CBS De Tamboerijn stelt zich voor…
Wie wij zijn
Wij zijn een kleinschalige, christelijke basisschool in
de vestingstad Gorinchem. De school is gelegen in
een rustige wijk aan de voet van de vestingwal. Wij
leven vanuit de waarden die de Bijbel ons aanreikt
en staan open voor iedereen die zich daarbij thuis
voelt. We zijn een moderne school in een historisch
gebouw: met respect voor toen, helemaal van nu,
ook voor later!
Veiligheid eerst!
Wij werken structureel aan een veilig pedagogisch
klimaat met behulp van De Vreedzame School. Dit
is onze methode voor sociale competenties en
democratisch burgerschap. Via rollenspel trainen
de kinderen hun sociale vaardigheden.
Oog voor verschillen
Wij werken volgens het leerstofjaarklassensysteem,
waarbinnen de lesstof op drie niveaus wordt
aangeboden. De instructie vindt plaats naar
onderwijsbehoefte van de leerling: basis, intensief
en verrijkt.
Daarnaast is er ruimte voor kinderen die extra
uitdaging nodig hebben in de Columbusgroep, onze
plusklas.
Aandacht voor het individu
De Tamboerijn telt rond de 135 leerlingen, verdeeld
over 6 groepen. De klassen zijn relatief klein en we
hebben 4 dagen per week de beschikking over twee
onderwijsassistenten voor individuele hulp. De
interne begeleider coördineert de leerlingenzorg.

Resultaten
De score van onze Cito-toetsen ligt al jaren op of
boven het landelijk gemiddelde. Maar een kind is in
onze ogen meer dan een cijfer! Daarom is er binnen
het onderwijs op De Tamboerijn ook veel aandacht
voor creatieve vorming, drama, spel en muziek

Vernieuwend
In ons onderwijs spelen de 21e - eeuwse
vaardigheden een belangrijke rol:
ICT-vaardigheden, samenwerken, communicatie en
creatief en kritisch denken komen aan bod tijdens
de lessen en speciale projecten.

(muziekmethode 123Zing!).

We volgen de leerling
Zowel cognitief als sociaal-emotioneel worden de
leerlingen vanaf groep 1 gevolgd. Door middel van
toetsen en observaties kunnen we tijdig ingrijpen
als de ontwikkeling van een kind dreigt te
stagneren.
We
gebruiken
hiervoor
het
leerlingvolgsysteem van Cito en Zien!
Vieren
Als christelijke school vieren we natuurlijk met
elkaar het Kerstfeest en Pasen. Maar ook andere
bijzondere momenten zoals verjaardagen en het
sinterklaasfeest
vieren
we
samen.
Samenwerken
CBS De Tamboerijn werkt structureel samen met
opleidingspartners. Wij zijn gecertificeerde
opleidingsschool voor stagiaires van o.a.de Marnix
Academie en het Da Vinci College.
Gezond
Een Europese subsidie gaf de aanzet voor ons
fruitbeleid: op dinsdag en donderdag eten we op
school fruit in de pauze. Daarnaast is er veel
aandacht voor gezonde voeding en traktaties, sport
en bewegen en water drinken.
De Tamboerijn is een Gezonde School.
Informatiefolder CBS De Tamboerijn 2020-2021

Gastles van Geofort: met Minecraft cultureel erfgoed nabouwen!

In de groepen 4 t/m 8 hebben alle leerlingen de
beschikking over een door school geleverde tablet.
Met Snappet kunnen ze de leerstof verwerken in
eigen tempo en op eigen niveau.
In groep 1 t/m3 rouleren Chromebooks binnen taalen rekencircuits.
Verwonder, ontdek en groei!
Op de middagen wordt veelal thematisch gewerkt,
o.a. met Faqta en thema’s van de
Kleuteruniversiteit, waarbij de kinderen steeds
meer eigenaar worden van hun eigen leerproces.
Vroeg Engels
We maken graag gebruik van het feit dat jonge
kinderen heel taalgevoelig zijn. Daarom bieden we
al vanaf groep 1 Engels aan als tweede taal. We
doen dit met de methode Groove Me!

Ouders en de school

Praktische zaken

Educatief Partnerschap
Wij zien ouders en school als educatieve partners.
Een goede samenwerking in de driehoek ouderschool-kind zien wij als voorwaarde voor een
optimale ontwikkeling.
Het Ouderportaal van ParnasSys is hierbij een
prettig instrument: ouders blijven online op de
hoogte van de gang van zaken. Daarnaast is Parro
onze veilige communicatie-app.

Opvangmogelijkheden

Actieve ouders
Op De Tamboerijn worden ouders van harte
uitgenodigd om mee te doen. Samen maken we de
school. Er is een actieve oudercommissie die helpt
bij vieringen en activiteiten.
In de medezeggenschapsraad oefenen ouders
invloed uit op het beleid van de school.
Actieve leerlingen
De kinderen worden op de Tamboerijn
vertegenwoordigd door de Leerlingenraad.
Leerlingmediatoren
die
helpen
bij
conflictbemiddeling
tussen
leerlingen.

Kinderen die gebruik maken van de BSO worden aan het einde
van de schooldag in de school opgehaald. Wij werken veel
samen met Kindcentrum Alexandra (0183 689502).
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Wie wij zijn

Schooltijden
Wij werken volgens het vijf-gelijke-dagen-rooster, waarbij alle
kinderen tussen de middag op school eten.
Groep 1 t/m 8: ma, di, wo, do en vr: 08.30 -14.00 uur
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