
Kinderkompas
IKC DE HOGE HOEVE

Geef richting aan 
je eigen reis bij 
IKC De Hoge Hoeve



Ik ben...

Ik zit in groep... 

Dit vind ik heel erg leuk aan IKC De Hoge Hoeve...

Dit kinderkompas 
is van...

Kinderkompas
Dit kinderkompas is bedoeld om richting te geven 
aan jouw eigen ontwikkeling op IKC De Hoge Hoeve. 
Net als op een echt kompas zijn er 4 richtingen die je 
kunt volgen. In iedere richting vind je een belangrijke 
kernwaarde van ons IKC, iets wat we je graag willen 
meegeven in je ontwikkeling tijdens je periode op IKC 
De Hoge Hoeve. 



Integraliteit 
Iedereen hoort erbij op IKC De Hoge Hoeve. Dat betekent 
ook dat er voor alle kinderen een passend aanbod is, 
afgestemd op dat wat hij of zij nodig heeft. Dus ook voor 
jou! We zijn zorgzaam voor elkaar en hebben respect
voor onszelf en de ander. Er zijn veel gezamenlijke
activiteiten waar iedereen aan meedoet en feestelijke
gelegenheden die we samen vieren en beleven.
Binnen IKC De Hoge Hoeve is er een doorlopende
leerlijn tussen de opvang en het onderwijs. We zijn één
team van pedagogisch medewerkers en leerkrachten.
We doen het samen. Ook de hulp van jouw ouders en/
of verzorgers is erg waardevol. Zij denken bijvoorbeeld
mee over de gang van zaken en helpen regelmatig bij
activiteiten en uitstapjes.

Iedere dag gaan we samen weer voor hetzelfde
doel: een fijne en zinvolle dag beleven op IKC De
Hoge Hoeve. Zo hopen we dat jij en alle anderen
binnen ons IKC voelen dat jullie erbij horen 

Van welke gezamenlijke viering heb jij het meest 

genoten dit schooljaar? 

En waarom? 



Op welke manier kun jij het beste leren? 

Wat past bij jou? En waar zit je graag? In het lokaal? 

Of het leerplein?  

Wat is jouw talent? En op welk gebied liggen jouw 

interesses?

Ontdekkend leren
Op IKC De Hoge Hoeve heb je je eigen kompas in
handen. Je stuurt je eigen ontwikkeling door je talenten
te ontdekken en je interesses te ontwikkelen. Onze
leerkrachten en pedagogisch medewerkers begeleiden
en stimuleren je hierin, onder andere door middel
van een methodiek die we leskracht noemen. Bij
Leskracht mag je binnen een bepaald thema jouw
eigen onderzoeksvragen oplossen. We kijken goed
naar je mogelijkheden en behoeften en sluiten hier
zo goed mogelijk op aan. We leren van en met elkaar
door samenwerken en zelfstandig werken met elkaar
af te wisselen. Er is een interessante en uitdagende
leeromgeving met eigentijdse en digitale leermiddelen.



Wereldoriëntatie
Op IKC De Hoge Hoeve hebben we oog voor de wereld
om ons heen. We hebben een open blik en verdiepen ons
in onze samenleving en andere culturen. Dit doen we
door de wereld naar ons IKC te halen door middel van
projecten en activiteiten. Ook gaan we op ontdekking
door er op uit te gaan, de wereld tegemoet. Zo hopen
we dat iedereen zich bewust is of bewust wordt van
de wereld, de maatschappij en de natuur. Op onze
patio hebben we konijnen en kweken we planten. 
Hier voelen we ons samen verantwoordelijk voor.
Onze groene buitenspeeltuin biedt volop mogelijkheid 
om in een natuurlijke omgeving buiten te spelen.

Maak een mooie tekening van jouw wereld met 
daarin IKC De Hoge Hoeve en de personen die 
belangrijk voor je zijn.

Hoe ziet jouw wereld er uit? 

Wie zijn er belangrijk voor je? 

En waar staat IKC De Hoge Hoeve in jouw wereld? 



Kunst en Cultuur
Kunst en Cultuur horen bij IKC De Hoge Hoeve. Door
middel van creatieve activiteiten besteden we veel
aandacht aan kunstzinnige vorming. We doen dit in
de vorm van thematisch onderwijs, maar ook door de
wekelijkse muziekles en regelmatig een excursie naar
een historisch gebouw of museum. Inspiratie halen we
uit interessante sprekers die ons IKC bezoeken binnen
een project op gebied van kunst en cultuur. De wereld
heeft ons zoveel te bieden! 

Waar haal jij inspiratie vandaan?

Wat was het leukste thema van het afgelopen jaar? 
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