Welkom bij basisschool Tabitha,
een gezellige christelijke school
in Hoofddorp. Onze school ligt
in de wijk Toolenburg-Oost.
CBS Tabitha is zowel een Gezonde school als een
Kanjerschool: er wordt op onze school gewerkt aan het
fysieke én het psychische welzijn van onze leerlingen.
Daarom noemen we onze school ook wel:

een Gezonde Kanjerschool.
De gezonde leefstijl van onze leerlingen bevorderen
we door:
-	veel te sporten: twee keer in de week gymnastiek
o.l.v. een vakdocent;
-	bewegend leren: in onze lessen wordt het bewegen
geïntegreerd;
- gezond eten te stimuleren.
Daarnaast werken we met de Kanjermethode,
die de sociaal-emotionele ontwikkeling van
de kinderen stimuleert.
Alle kinderen zijn uniek en ontwikkelen zich op hun
eigen manier. Op Tabitha hoort iedereen erbij en maken
al die unieke kinderen en de leerkrachten elkaar
compleet. Zo komen we tot het motto van onze school:

‘Iedereen uniek en samen compleet’!

ONZE DRIE PIJLERS
Ons doel op Tabitha is de kinderen zo goed mogelijk
voor te bereiden op het vervolgonderwijs. Op onze
school kijken we niet alleen naar de cijfers. We willen
de kinderen laten opgroeien tot zelfstandige, sociale
mensen met de waarden en normen die passen in
de huidige maatschappij. Om deze doelstellingen te
bereiken is ons schoolsysteem gebouwd op drie pijlers:
Aan de hand van deze drie pijlers toetsen we alles wat
we doen binnen de school. Daarbij is de betrokkenheid
van en de samenwerking met de ouders van onze
leerlingen heel belangrijk. Samen bereiden we de
kinderen voor op een mooie toekomst. Een toekomst
waarin elk kind weet wie het is en wat het kan:
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Iedereen uniek
en samen compleet!
Team Tabitha

Volop in beweging!
Op Tabitha zijn we ervan overtuigd dat bewegen heel belangrijk is voor de
ontwikkeling van kinderen. Beweging is dan ook een belangrijk onderdeel
bij vrijwel alles wat we doen. Tijdens de lessen laten we de kinderen regelmatig bewegend leren en we hebben vakleerkrachten voor de gymlessen.
Tijdens de pauzes spelen de kinderen altijd buiten, tenzij het weer dit
niet toelaat. Na schooltijd is er de mogelijkheid om een uur extra gym
van de vakleerkracht te volgen. We noemen dit ‘Bewegen op maat’.
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Kwalitatief goed en toekomstgericht onderwijs

Kind als uniek mens

Tabitha heeft een goed en veilig pedagogisch klimaat,

Het is een deel van ons motto: ieder kind is uniek.
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waarbinnen ieder kind zichzelf kan en mag ontplooien.
Onze leerkrachten bieden verschillende werkvormen
aan, zoals bewegend leren en coöperatieve werkvormen.
Ook wordt er groepsdoorbroken geleerd. De kinderen
krijgen duidelijke, op maat aangeboden instructies,
waarna ze de verwerking daarvan grotendeels zelf
kunnen uitvoeren. De lessen zijn aangepast op de
onderwijsbehoeften van de kinderen. Elk kind wordt
zo uitgedaagd om op zijn of haar eigen niveau zo
goed mogelijk te presteren. De leerlingen zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Natuurlijk
worden ze daarin door de leerkrachten begeleid.
Het benoemen van lesdoelen door de leerkracht is
daarbij belangrijk. Met actuele methodes en moderne
leermiddelen sluiten we aan op de belevingswereld
van de kinderen en bereiden we hen voor op de stap
naar het voortgezet onderwijs.

Kanjerschool:
veel aandacht voor sociale vaardigheden
Onze school is een Kanjerschool. Dit houdt in dat we
aan de sociale vaardigheden van de leerlingen werken
door gebruik te maken van de methode ‘Kanjertraining’.
Alle teamleden zijn gecertificeerd om de lessen uit
deze methode te geven. De kinderen op Tabitha leren op
een respectvolle, plezierige en veilige manier met elkaar
omgaan. We besteden aandacht aan het bevorderen
van het zelfvertrouwen en de zelfbeheersing en aan het
voor-komen van agressie en meeloopgedrag. Op Tabitha
wordt door de leerkrachten, de kinderen en de ouders
allemaal de zelfde taal gesproken. Deze taal is voor
iedereen te begrijpen en zodoende kunnen we elkaar
op de juiste manier aanspreken. De afspraken en regels

Op Tabitha vinden we het heel belangrijk dat elk kind
zich kan ontwikkelen tot een gelukkige volwassene.
Ieder kind mag op onze school zichzelf zijn en krijgt
de kans zich zo optimaal mogelijk te ontplooien. We
leren elke leerling goed kennen en kijken wat dit kind
nodig heeft. We bouwen daarbij voort op onze andere
twee pijlers. Ons kwalitatief goed en toekomstgericht
onderwijs biedt elke unieke leerling voldoende uitdaging én ondersteuning, zodat het kind tot volle
bloei kan komen. Heeft een kind (tijdelijk) meer zorg
nodig, dan kan dat meestal in de vertrouwde omgeving
worden gerealiseerd, met behulp van één van onze

‘Creatieve carrousel vind ik leuk,
omdat je zelf mag bepalen
wat je mag maken.’
Lars, groep 8

gespecialiseerde leerkrachten. Onze Kanjerschool
zorgt er tegelijk voor dat elk kind zich veilig en welkom
voelt in de groep, zodat het zich vanuit die wetenschap
cognitief en sociaal-emotioneel kan ontwikkelen.

op onze Kanjerschool zijn duidelijk en voorspelbaar.
De volgende Kanjerafspraken staan daarbij centraal:
We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
We werken samen
We hebben plezier
We doen mee

‘Ik vind Tabitha leuk, omdat je hier
kunt leren wat je wilt worden.’
Sem, groep 4

UNIEKE EXTRA’S
Om de kinderen een optimale basisschooltijd te bieden,
hebben we unieke extra’s binnen onze school:
-	Tabitha biedt veel extra ondersteuning in de klas.
Op onze school maken we gebruik van RemedialTeachers en onderwijsassistenten.
-	We hebben meerdere specialisten op school.
Deze specialisten zetten op hun vakgebied de
leerlijnen uit die het best bij onze leerlingen passen.
Ze zijn verdeeld over al onze drie pijlers.
-	De leerlingen van groep 7 en 8 helpen de leerlingen van
groep 3 en 4 met lezen door middel van ‘Tutorlezen’.
-	Tabitha heeft een eigen schoolbibliotheek. Vanaf groep
3 lezen de kinderen elke dag minimaal een half uur.
Bij de kleuters is er volop aandacht voor boeken.

-	ICT is op onze school een middel, geen doel op zich.
De klassen hebben allemaal een digibord en er
wordt regelmatig gewerkt met Chromebooks
en Chrometabs in de groepen.
- Vanaf groep 1 leren de kinderen Engels.
-	Bij de kleuters gaat het leren spelenderwijs.
We noemen dat ‘spelend leren’.
-	We bieden de creatieve vakken aan in onze
Creatieve Carrousel. De kinderen kiezen uit
verschillende workshops, die passen bij hun interesse.
De lessen worden groepsdoorbroken aangeboden.

TABITHA EN DE TOEKOMST
Christelijke Basisschool Tabitha
Femina Mullerstraat 74 - 2135 MS Hoofddorp
t 023-5622855 - directie@cbs-tabitha.nl
www.cbs-tabitha.nl

Voor onze leerlingen is hun tijd op Tabitha een eerste stap op weg
naar de toekomst. Wij willen de kinderen in acht jaar tijd zoveel
mogelijk meegeven. Dit hebben wij verwoord in onze missie:
Met onze enthousiaste en gedreven leerkrachten leggen wij een solide
basis voor alle kinderen, zodat zij zich ontwikkelen tot zelfstandige,
verantwoordelijke personen, die vol zelfvertrouwen in de maatschappij
staan. Kinderen zijn sociaal, kunnen goed samenwerken en keuzes
maken. Ze kunnen reflecteren op hun eigen handelen, om later goed
te kunnen anticiperen in een snel veranderende maatschappij.
We werken hard, in een positieve sfeer en vinden het belangrijk
dat iedereen gezien wordt.

ONZE CHRISTELIJKE IDENTITEIT

ACTIVITEITEN EN VIERINGEN

OUDERS

Tabitha, de naamgeefster van onze
school, is een vrouw uit de bijbel in
het verhaal van Eneas en Dorkas
(Handelingen 9: 32 - 43).
Zij staat symbool voor onze school.
Een vrouwelijke apostel die zorg
en aandacht besteedt aan haar
medemens, in het bijzonder
de kinderen.
Vanuit onze levensovertuiging
proberen wij op basisschool Tabitha
op een christelijke manier met
elkaar om te gaan. We willen met
elkaar een dusdanige sfeer creëren,
dat ieder kind maar ook iedere
volwassene zich veilig en geliefd
voelt bij ons op school. Daarnaast
willen we een open school zijn. Zo
leert ieder kind dat we er moeten
zijn voor de ander, dichtbij en veraf.
Vanuit deze levensovertuiging
proberen wij de kinderen liefde en
respect bij te brengen voor mensen
en dingen om ons heen. Iedereen
die zich thuis voelt bij deze manier
van leven en denken is van harte
welkom. Dat betekent dus ook dat
er niet alleen kinderen van christelijke ouders bij ons op school zitten
en we ook openstaan voor andere
wereldgodsdiensten. Wanneer u
voor onze school kiest, gaan wij
ervan uit dat u het christelijke
karakter zult respecteren.

Tabitha is, zoals gezegd, een
christelijke school. We vieren vanuit
deze achtergrond de feestdagen
zoals Pasen, Pinksteren, Hemelvaart
en Kerstmis. We besteden verder
op onze school aandacht aan
Sinterklaas, een sportdag, de
Kinderboekenweek, educatieve
excursies, een schoolreis en verschillende culturele activiteiten
in samenwerking met het Kunstmenu. Op Tabitha wordt er elk
jaar zelfs een eigen open podium
georganiseerd: Tabitha’s got talent!

Een goede relatie en samenwerking
met ouders vinden we op Tabitha
essentieel. Wederzijds respect en
vertrouwen zijn hierbij de sleutelwoorden. Samen zorgen we voor
een optimale ontwikkeling van
de leerling. Leerkracht en ouders
bespreken regelmatig de ontwikkeling van het kind, zowel op cognitief
als op sociaal-emotioneel niveau.
Mocht er daarin iets niet naar
verwachting verlopen, dan zoeken
school en ouders samen naar
een passende oplossing.
We zoeken ook de samenwerking
met ouders als het gaat om de
extra’s die de school biedt. Dankzij
de hulp van vele ouders kunnen
we volop activiteiten organiseren.

TEAM
Kinderen hebben recht op bevlogen, deskundige en nieuwsgierige
leerkrachten. Elk kind leert anders,
en daar hebben onze leerkrachten
oog voor. In ons hechte team
hebben we veel specialisten,
bijvoorbeeld op het gebied van
taal, rekenen, hoogbegaafdheid,
gedrag, dyslexie, het jonge kind,
ICT en lichamelijke opvoeding.
Als Kanjerschool hebben we
natuurlijk ook twee Kanjercoördinatoren. Niet alleen de
kinderen leren op Tabitha: ook
onze leerkrachten blijven zich
voortdurend bijscholen.

