Basisschool Guido de Brès Ommen
Samen groeien in geloof, zelfvertrouwen en burgerschap
Groeien en Bloeien
en Identiteit

Groeien en Bloeien
en Passend Onderwijs

De Guido de Brès is een gereformeerde
basisschool voor christelijk onderwijs.

De Guido de Brésschool is een brede
zorgschool. Dat betekent dat we passend
onderwijs bieden. In de school is veel
expertise aanwezig en voor extra ondersteuning hoeft u de school niet uit. De
volgende disciplines zijn één of meerdere
dagdelen per week/maand aanwezig.
• Logopedie
• Dyslexiebehandeling
• Orthopedagoog
• Fysiotherapie
• Schoolverpleegkundige

Uitgangspunt voor ons onderwijs is, dat
ieder kind door God uniek geschapen is en
dat wij elkaar mogen helpen onze gaven en
talenten die we van Hem hebben gekregen,
te ontwikkelen. We mogen de kinderen
helpen bij hun groei in het geloof en
christen zijn in de samenleving van nu.

De Guido de Brès werkt samen met andere
scholen in de regio Veld, Vaart en Vecht.

Groeien en Bloeien
en Gedragsondersteuning

Groeien en Bloeien
en Betekenisvol onderwijs

De Guido de Brès is een school die werkt
vanuit duidelijke en gedeelde waarden.
Dat doen we aan de hand van Schoolwide
Positive Behavior Support (PBS).

Op de Guido de Brès geven we
betekenisvol onderwijs. Op de
middagen wordt er thematisch
gewerkt volgens de uitgangspunten van International Primary
Curriculum (IPC).

PBS is gericht op het creëren van een veilig
en positief schoolklimaat, zodat het leren
wordt bevordert en gedragsproblemen
worden voorkomen.
De kernwaarde van de Guido de Brès
is Liefde. Liefde zoals is beschreven in 1
Corinthe 13. Respect, Verantwoordelijkheid
en Veiligheid vloeien hieruit voort.

IPC is een breed aanbod van leeractiviteiten
waarbij het leren centraal staat. Leerlingen
genieten van dit onderwijs! Leerlingen
werken binnen IPC ook met persoonlijke
doelen, zoals veerkracht, moraliteit,
samenwerking, respect, zorgzaamheid,
aanpassingsvermogen, onderzoek en
communicatie.

Wilt u meer weten over de Guido de Brèsschool? U bent van harte welkom
voor een gesprek of een rondleiding. Het adres van de school is:
Sandbergstraat 14, 7731 DG Ommen.
T 0529-45 12 29 | E gdbres@vgpodeoosthoek.nl | www.gdbres.nl
Deze school is onderdeel van VGPO De Oosthoek | www.vgpodeoosthoek.nl

