
KRALINGEN-CROOSWIJK
De wijk heeft  3874 basisschoolleerl ingen welke zi jn verdeeld over 14
regul iere basisscholen,  1 SBO school en 1 SO cluster 3 school.  De verschi l len
tussen de scholen zi jn groot,  zowel in leerl ingaantal  als in populatie,  maar is
er een prett ige samenwerking tussen de verschi l lende scholen. Zowel op
directieniveau als op het niveau van de Intern Begeleiders.

Het gezamenli jk IB-overleg van al le scholen is  dit  schooljaar opnieuw
vormgegeven door twee IB-ers van de Oscar Romeroschool.  Zi j  hebben het
eerste overleg voorbereid volgens de LEERkracht-methode en natuurl i jk  was
het f i jn dat dit  overleg weer l ive kon plaatsvinden. In het overleg zi jn de
doelen en acties voor komend schooljaar besproken en naast dat we Samen
sterk voor de kinderen in Kralingen-Crooswijk  wi l len zi jn,  wi l len de Intern
Begeleiders ook samen sterk zi jn met externe partners.  Dit  al les om de
kinderen in Kral ingen-Crooswijk een sterke basis te geven, waarin goed
onderwijs een belangri jke factor is ,  maar waarin een goede samenwerking
met het wi jkteam, het CJG,  Vei l ig Thuis en andere partners niet mag
ontbreken. Daarom wordt de verbinding met al  deze part i jen gezocht.
Daarnaast is  er t i jdens de bi jeenkomst t i jd voor intervisie en een ‘k i jk je in de
keuken” van een andere school.  Dit  wordt als heel  waardevol ervaren. De
organiserende school geeft  als een soort estafette,  het stokje door aan de
volgende school en zo houden we de vaart erin.

We hopen natuurl i jk  dat een en ander op een vei l ige manier l ive plaats kan
bli jven vinden, maar ook onl ine bl i j f t  er de mogeli jkheid om elkaar te
ontmoeten.
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