Dynamische
daltonschool in het
groen
‘Dit is een
leuke school, met
een leuke sfeer en leuke
meesters en juffen! Kort
gezegd: topschool!’
Leerling groep 8

Kennismaken en inschrijven
Wilt u zelf de sfeer van het Karrepad proeven? U kunt zich
bij ons aanmelden voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek
en een rondleiding. Maak dan een afspraak via dit e-mailadres:
kennismaken.karrepad@o2g2.nl.

Directeur Alinda Koerts en locatieleider Bernou Feitsma
staan klaar voor al uw vragen!
Mail naar: kennismaken.karrepad@o2g2.nl

Wilt u uw kind inschrijven bij het Karrepad? Dan kunt u het inschrijf
formulier invullen om de aanmelding officieel te maken. Wij kijken uit

www. h e t karre pa d .nl

naar de komst van uw kind.
Let op: u kunt uw kind op driejarige leeftijd inschrijven bij onze school.
Uw kind is dan welkom vanaf zijn of haar vierde verjaardag. Op vijf
jarige leeftijd is uw kind officieel leerplichtig.

Korreweg 270
9715 AP Groningen
T 050 - 321 04 42

Warme, dynamische school in het groen

Engels en digitale geletterdheid

Aandacht voor alle kinderen

Het Karrepad is een warme, dynamische basisschool in

Uniek voor een stadsschool is dat uw kind hier volop

We gebruiken moderne lesmethoden die goed aansluiten

Op het Karrepad zijn alle kinderen welkom, ook als ze

het groen waar kinderen van allerlei achtergronden en

buiten kan spelen, leren en bewegen. We hebben niet

op het daltononderwijs. Naast de bekende schoolvakken

extra aandacht of ondersteuning nodig hebben. Bij-

culturen zich snel thuis voelen. We geven onderwijs in

alleen een prachtig, groot plein met veel speeltoestellen,

als lezen, rekenen en schrijven, krijgen kinderen vanaf

voorbeeld vanwege bepaalde beperkingen, zoals een

drie aparte schoolgebouwen rondom een groot plein.

maar gaan ook graag met de kinderen op ontdekking in

groep 1 Engelse les.

lichamelijke of verstandelijke handicap of sociaal-

De sfeer is gemoedelijk: iedereen kent elkaar.

het Molukkenplantsoen.

emotionele problemen. We letten verder goed op signalen
Vanaf groep 1 leert uw kind digitale vaardigheden om

die wijzen op dyslexie bij kinderen. Samen met de ouders
zoeken we naar de beste oplossingen voor het kind.

Samen met leerlingen en ouders vormen we een betrok

Het Karrepad is een bruisende stadsschool, waar veel

straks mee te kunnen doen in de maatschappij van de

ken, kleurrijke gemeenschap en bieden we een fijne plek

gebeurt. We organiseren allerlei uitjes en activiteiten:

toekomst. In ons E-lab maken kinderen kennis maken met

waar uw kind zich optimaal kan ontwikkelen en zich

op school, in het park, maar ook in de omgeving.

21e-eeuwse vaardigheden, leren ze programmeren en gaan

We hebben ook oog voor kinderen die extra uitdaging

hopelijk snel thuis voelt.

Zo nemen we de kinderen graag mee naar Dot, het

ze aan de slag met minirobots en lego we do. Verder hebben

nodig hebben of bijvoorbeeld meer- of hoogbegaafd zijn.

Groninger Forum of het theater.

alle groepen een digitaal schoolbord of een interactief

Zo hebben we in alle groepen gevarieerde plusopdrachten

tv-scherm. Naast schriften en boeken werken we in alle

voor kinderen die voorlopen op hun leeftijdsgenoten in

klassen ook met tablets en laptops.

hun ontwikkeling. Verder hebben we voor meer- en hoog
begaafde leerlingen eigen plusgroep: de Padzoekers.

‘Als we buitenspelen,
ga ik het liefst naar
de klimtoren of naar
de zandbak’
Leerling groep 3

Erkende daltonschool

Kennismaken met kunst en cultuur

Het Karrepad is een erkende daltonschool. Aan de hand
van de daltonkernwaarden begeleiden we uw kind op weg

Op het Karrepad komt uw kind volop in aanraking met

naar de toekomst. Die waarden zijn: vrijheid en verant-

kunst en cultuur. We nemen de leerlingen mee naar

woordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking, reflectie
en effectiviteit.
We bieden uw kind heldere kaders en een duidelijke struc
tuur. Onze leerlingen weten goed waar ze aan toe zijn.
Vanaf het moment dat kinderen bij ons op school komen,
krijgen ze de vrijheid om hun talenten te ontdekken en

‘Het E-lab is mijn
favoriete plek op school,
want daar leren we leuke
technische dingen’
Leerling groep 6

voorstellingen in het theater, concerten van het NNO
en tentoonstellingen in het Groninger Museum. Ook
komen er geregeld kunstenaars op bezoek en doen
kinderen mee aan culturele activiteiten van Bij
Vrijdag.
Op school maken we samen toneelvoorstellingen en

ontplooien. Ze leren hun taken zelfstandig te plannen en

natuurlijk is er in groep 8 de eindmusical. Verder gaan

uit te voeren. Ook helpen we ze om te reflecteren op hun

we elk jaar met alle groepen aan de slag met een groot

werk en hun gedrag. Verder stimuleren we kinderen om

project: het verhalend ontwerp, waarvoor we steeds

elkaar te helpen en rekening te houden met een ander en

een ander thema kiezen, bijvoorbeeld ruimtevaart of

hun omgeving.

middeleeuwen.
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