Openbare Brede Daltonschool

Breed Kindcentrum

Samen leren, samen werken!
Dalton: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken
Effectief en zelfsturend leren
Warme en veilige leeromgeving

“Een kleine hechte school wa
ar de kinderen
elkaar allemaal kennen. Dat
geeft een fijn
en vertrouwd gevoel.”

hten op
d is dat de leerkrac
“Wat ik prettig vin voor het individu.
Ayundo oog hebben elk kind staat voorop.”
n
De ontwikkeling va

Ayundo is een openbare school
Welkom bij Ayundo! Onze school is centraal
gelegen in de nieuwbouwwijk SaendelftOost. Ayundo is een openbare school: we
kijken we met een open blik naar diverse
levensovertuigingen. Elk kind is welkom.
We gaan op een respectvolle manier om
met verschillen tussen kinderen. We horen
er allemaal bij. Burgerschapsvorming is iets
dat elke leerling op Ayundo meekrijgt.

Ayundo geeft Daltononderwijs
Op Ayundo krijgen leerlingen keuzevrijheid mee,
die gebonden is aan een duidelijke structuur.

Wij maken van elke leerling een zelfstandige
leerling. We leren onze leerlingen rekening te
houden met anderen, verantwoordelijkheid te
dragen over de eigen keuzes en verantwoording
af te leggen over het werk en de resultaten.
Onze leerlingen mogen soms kiezen in welke
volgorde ze hun werk willen doen, waar ze
willen werken en vaak ook of ze alleen of
samen willen werken.
Ze leren zich daardoor verantwoordelijk te
voelen voor hun werk. Maar ze mogen ook
fouten maken, want van het maken van fouten
leer je. Dat geeft zelfvertrouwen.

“Keuzevrijheid binnen een
duidelijke structuur.”

Goede resultaten
We zetten hoog in op het leren van taal, lezen,
rekenen en schrijven. Dat zien we terug in de
resultaten. Maar ook de creatieve, technische,
sociaal emotionele en motorische ontwikkeling
maken deel uit van het lesprogramma.

In ons team hebben we meerdere
specialisten voor rekenen, taal, ICT en
digitaal onderwijs, gedrag en cultuur.
Zij worden effectief ingezet, zodat alle
leerlingen ervan profiteren.

Ayundo biedt structuur
Alle leerlingen krijgen les binnen een vaste
structuur met centrale instructiemomenten.
We werken met een verplichte dag- en
weektaak. Daarin is ruimte voor leren
plannen, reflectie op de werkhouding en eigen
leerdoelen. Er is een wekelijks keuze-uur met
groepsdoorbrekende en tutor-activiteiten.

leeftijd en de ontwikkeling van de leerlingen.
In de bovenbouw kunnen leerlingen
participeren in onze Leerlingenraad.
Zo leren ze meedenken in het belang van de
hele school. Ook leren ze adviezen inbrengen bij
de directie en nemen ze verantwoordelijkheid
door het uitdragen van de schoolafspraken.

Leren luisteren en meedenken
Iedere week stellen we een karaktervormend
thema centraal in alle groepen. Iedere groep
vult dat op een eigen manier in, passend bij de

“We luisteren naar elkaar en reageren rustig.”

Maandviering

Gesprekken met leerlingen én ouders

Elke maand is een groep aan de beurt voor de
maandviering: een presentatie van talenten
aan de hele school. Zo stimuleren we een
houding van respect, verantwoordelijkheid,
zelfstandigheid, samenwerking en reflectie.

Op Ayundo voeren we gesprekken
met leerlingen én ouders.
We maken samen afspraken over de
persoonlijke leerdoelen en werkhouding. Deze zijn voor ieder kind
verschillend. Onze gesprekkencyclus bestaat uit vier gesprekken
per jaar, waaronder een startgesprek
aan het begin van het schooljaar.
Verantwoordelijk zijn voor je eigen
leervorderingen en leren reflecteren op
je werkhouding is kenmerkend voor ons
daltononderwijs.

Op Ayundo nemen de
leerlingen initiatief
Onze leerlingen leren om zelf initiatief te nemen
en krijgen de ruimte om naar eigen inzicht te
werken. Door ze die vrijheid te bieden, maken
ze zich de leerstof eigen en wordt het ‘van
hunzelf’. Dit bereidt ze voor om later, in de
maatschappij, in vrijheid te leven en te werken.

“We leren en werken samen.”

Ayundo biedt onderwijs en opvang
in Integraal Kindcentrum Ayundo
Ons gebouw is open van 7.00 – 18.30 uur.
Handig voor werkende ouders. Ayundo heeft
moderne schooltijden met een continurooster.
De schooldag is van 8.30 – 14.20 uur. Leerlingen
spelen twee keer per dag buiten, onder
begeleiding van leerkrachten, sportwerkers van
Sciandri en hulpouders. Tussen de middag eten
de leerlingen samen in de klas met de leerkracht.
Kinderopvangpartner Freekids start voor ouders
die dit nodig hebben al om 7.00 uur. Zij brengen
de leerlingen naar de klas vóór 8.30 uur. Ook
na schooltijd biedt Freekids opvang aan en
desgewenst ook vakantie-opvang.
Na schooltijd is er een gevarieerd programma
van clubs en cursussen waar leerlingen zich
voor kunnen aanmelden. Talentontwikkeling
staat hierbij centraal. Dit programma wordt
aangeboden voor alle kinderen uit onze wijk in
samenwerking met onze wijkpartners.

Ayundo is een initiatiefrijke school
Als school maken we actief deel uit van de sociale
gemeenschap in onze wijk. Voorbeelden hiervan
zijn ons jaarlijkse Zomerfeest voor de wijk en een
kinderboekenmarkt in de hal van ons gebouw.

“Ik zit hier net op school
en
die me wegwijs maakt!” heb een maatje

Contactgegevens

Telefoon 075 - 628 2088

Openbare Brede
Daltonschool Ayundo

info@ayundo.nl
www.ayundo.nl

Blauwe Ring 91
1566 MX Assendelft

Op Koningsdag werken we samen met dansen sportverenigingen uit de buurt.

Onderwijs op een school van
Zaan Primair = méér dan de basis!
Ayundo is onderdeel van Zaan Primair.
Een basisschool van Zaan Primair biedt goed
en gedegen onderwijs in een vertrouwde en
veilige omgeving. Dat doen wij samen met
Freekids, onze partner voor peuterspelen en
buitenschoolse opvang.
Wij bieden uw kind de basis voor een succesvolle start in de maatschappij. Wij motiveren
uw kind het beste uit zichzelf te halen. Of het
nu een extra uitdaging nodig heeft of een
duwtje in de rug. Dankzij samenwerking binnen
de Zaan Primair scholengroep kunnen onze
leerkrachten en pedagogisch medewerkers
zichzelf constant ontwikkelen en verbeteren.
Hierdoor vinden de laatste ontwikkelingen op
het gebied van onderwijs snel hun weg naar
de groep van uw kind.
Meer weten?
Kijk op zaanprimair.nl

