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TOEKOMST MET KANSEN

OP WEG NAAR EEN
(waar iedereen elkaar kent)

WIE ZIJN WIJ
De Fontein is een Christelijke basisschool met twee vestigingen; één in de wijk GeerenZuid en één in Brabantpark/Heusdenhout in Breda. Naast onze nieuwe vestiging aan
de Thomas Vincidorstraat zijn we in het voorjaar 2019 ook gevestigd op een nieuwe
locatie in de Kameelstraat. In dit vernieuwde gebouw wonen we samen met Kindercentrum Belle Fleur en vormen we een IKC (Integraal Kind Centrum). We noemen ons
vernieuwde gebouw IKC OASE.
Een OASE willen we zijn voor de buurt. De Fontein is de bron die onze leerlingen voorziet van sprankelende kennis, vaardigheden en wijsheid om straks een stevige basis
te hebben in het vervolgonderwijs. Wij vertalen plezier op school naar samen spelen,
samenleven en samen leren. Wat je leuk vindt, leer je makkelijker.
Impressie van het nieuwe gebouw aan de Kameelstraat

ONZE KERNWAARDEN ZIJN:
Verantwoordelijkheid
• Weerbaarheid en persoonlijke ontwikkeling
• Zorg voor elkaar en voor de omgeving
• Actief in de school en in de wijk
Zelfstandigheid
• Leerlingen helpen elkaar
• Eigen initiatieven stimuleren
• Oplossingsgericht leren denken
en handelen

Ambitie
• Streven naar goede eindresultaten
• Betrokkenheid bij spreekbeurten en
werkstukken
• Continue scholing van onze leerkrachten
Ontwikkeling
• Werken in een digitale leeromgeving
• Schakelklas met extra aandacht voor taal
• Effectieve methodes met bewezen
resultaten

WIJ WILLEN DAT:
• Uw kind met plezier naar school gaat;
• uw kind zich medeverantwoordelijk voelt voor zijn/haar eigen leren;
• wij als team samen met u werken aan zijn/haar ontwikkeling, zodat ieder kind zich fijn voelt
en kan laten zien wat het waard is.
Pas als een kind zich veilig en vertrouwd voelt, is er ruimte om te leren. Wij werken dan ook
dagelijks met de kinderen aan een veilig schoolklimaat en hebben duidelijke schoolregels.
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U BENT VAN HARTE WELKOM

OASE

Bel voor een kennismakingsafspraak om de sfeer in de school te proeven. Wij vertellen u
dan alles over onze passie voor onderwijs en hoe we deze inzetten om uw kind een leuke
en fijne schooltijd te bezorgen.
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CREATIEF LEREN DENKEN

Eerste Opvang Anderstaligen en
regulier
basisonderwijs vanaf 01-03-2019
Kameelstaat 2
4817 BS Breda
Tel: 076 - 5211916

Onze school is onderdeel van PCPO Midden-Brabant met 14 scholen in de regio Breda. Locatie IKC OASE werkt samen met
Kindercentrum BelleFleur. Locatie Vincidorstraat werkt samen met Kober Kinderopvang.
Kijk voor informatie over al onze scholen op onze website https://www.pcpomiddenbrabant.nl/

Verantwoordelijk

Zelfstandig

Ontwikkeling
BASISSCHOOL

De Fontein

Ambitie

De missie van CBS De Fontein is om kinderen de basis
te bieden voor een succesvolle start in de maatschappij.
Waarden, normen en respect krijgen veel aandacht. Wij
motiveren onze leerlingen het beste uit zichzelf te halen.
We stimuleren creatief denkvermogen zodat leerlingen
ook buiten bestaande paden kunnen denken en handelen,
wat in toenemende mate leidt tot het zelfstandig kunnen
oplossen van vragen. Zo verwerven kinderen functionele
kennis en vaardigheden.
Op De Fontein is veel aandacht voor de samenhang in
informatie en het kunnen maken van keuzes hierin.
Voortdurend innoveren we ons aanbod gericht op vaardigheden die nu en in de toekomst van belang kunnen zijn.

ANDERSTALIGEN

KUNST & CULTUUR

TOEKOMSTGERICHT ONDERWIJS

De Fontein heeft ook een Eerste Opvang
Anderstaligen. Dit zijn kinderen die nieuw
in Nederland komen, dat kan voor de eerste
keer zijn maar dat hoeft niet. De kinderen
hebben met elkaar gemeen dat ze de
Nederlandse taal onvoldoende machtig
zijn om aan het onderwijs deel te nemen.
Kinderen worden in een periode van maximaal 1 ½ jaar, voorbereid op de overgang
naar het reguliere (basis)onderwijs.

Cultuureducatie spreekt andere, vaak
minder in de aandacht springende, talenten
van kinderen aan.
De leerlingen van De Fontein krijgen op
cultureel gebied een breed scala aan activiteiten aangeboden. Ze maken kennis met
kunst en cultuur door musea en voorstellingen te bezoeken. Ze leren om beelden,
taal, muziek, spel en dans te gebruiken. We
werken daarom intensief samen met dansgroep De Stilte in Breda, investeren in een
muziekdocent en hebben ook een vakleerkracht voor beeldende vorming.

Onze leerlingen werken o.a. met de taalmethode en de wereld oriënterende vakken
aan belangrijke vaardigheden, zoals kritisch
en creatief denken, problemen oplossen,
samenwerken en communiceren. Onze missie is om de leerlingen op De Fontein deze
vaardigheden bij te brengen om ze zo goed
mogelijk voor te bereiden op de beroepen
van de toekomst.

WERELDSCHOOL
KANJERSCHOOL

DE VIJF PIJLERS VAN ONS ONDERWIJS

De sfeer op De Fontein is erop gericht dat
iedereen zich betrokken en verantwoordelijk
voelt. We gaan op een prettige manier met
elkaar om en problemen worden opgelost.
We volgen het programma van de Kanjertraining en hanteren duidelijke gedragsverwachtingen. Het doel van de Kanjertraining, is om de leerling positief over zichzelf
en de ander te laten denken en het verlagen van sociale stress. Uw kind kan zich dan
beter concentreren op school en daardoor
ook betere leerresultaten behalen.
Kinderen, ouders en de leerkracht moeten
zich veilig, gezien en gehoord voelen op
onze school. Acceptatie en respect zijn
daarbij de uitgangspunten.
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We vertrouwen elkaar;
we helpen elkaar;
niemand speelt de baas;
niemand lacht uit;
we zorgen voor onze
omgeving.		

De wereld is in beweging is. Door de
invloed van internet, televisie en sociale
media merken we dat de wereld steeds
dichter bij ons komt te staan. Wij willen
onze leerlingen graag voorbereiden en
kennis laten nemen van deze wereld.
Thema’s waar we aandacht aan besteden
zijn o.a. cultuur, kunst, wereldorïentatie en
techniek. We werken met deze thema’s in
projecten, workshops en excursies. Dit alles
wordt zichtbaar tijdens de inloopdagen,
presentaties en voorstellingen.

ONDERWIJS MAAK JE SAMEN
We kunnen het niet alleen en hebben
elkaar en uw inbreng nodig. U mag van ons
verwachten dat we u op de hoogte houden
over uw kind. We zijn een middelgrote
school en kennen alle kinderen. De lijnen
tussen directie, team, bestuur, medezeggenschapsraad (MR) en ouders zijn kort.
Hierdoor willen wij het u als ouder makkelijk maken, om met uw vragen naar ons toe
te komen. De deur staat dus altijd open om
het gesprek met u aan te gaan. Formeel informeren we u via de maandelijkse nieuwsbrief en tijdens de informatieavonden, maar
ook informeel als u op school bent of tijdens
de inloopdagen en de oudercontactgroep
bijeenkomsten. U kunt dan ook thuis inspelen op de zaken die op school gebeuren en
wij kunnen aansluiten bij wat er thuis leeft.
Daarnaast vinden we het leuk als u mee
wilt denken over ons beleid of als u mee
wilt helpen bij het organiseren van activiteiten op school.

