In het schooljaar 2019-2020 is de Stichting Christelijk Primair Betuwe en Bommelerwaard een Agora
afdeling voor kinderen van de basisschool groep 7 en 8 gestart.
Deze Agora afdeling is gevestigd op het Koningin Wilhelmina College in Culemborg, waar ook een
Agora VO afdeling gestart is. Er is een nauwe samenwerking tussen het KWC en CPOB.

Visie en missie
Agora komt uit het Grieks en staat voor plein. Op onze school zien we niet alleen het lokaal en
gebouw als een plein, maar ook de omgeving hieromheen. Op Agora vinden ontmoetingen,
verbazing en inspiratie plaats. Iedereen wordt met respect ongelijk behandeld. Het ultieme doel van
ons onderwijs is dat kinderen onbevreesd en vol vertrouwen de onzekerheden van de toekomst
tegemoet kunnen gaan.
We vertrouwen op de nieuwsgierigheid en natuurlijke wil van kinderen om te leren. Dit mogen ze in
vrijheid doen. De coach begeleidt kinderen door hen vaardigheden aan te bieden die nodig zijn voor
een leven lang leren. Kinderen inspireren is belangrijker dan het aanbieden van kennis.
Samenwerken en samenleven moet iedereen blijven oefenen. Daarom zijn groepsactiviteiten en gym
verplicht voor ieder kind. Handelen met hoofd, hart en handen is belangrijk.

Pijlers van Agora
Leren vindt in vrijheid plaats
Je mag vertrouwen op de nieuwsgierigheid en natuurlijke leerdrang van kinderen
Kinderen inspireren is belangrijker dan kennis aan te bieden
De coach begeleidt kinderen door ze de vaardigheden aan te bieden die nodig zijn voor een leven
lang leren
Ouders spelen een essentiële rol in de ontwikkeling van kinderen, ook op het gebied van onderwijs
Partners uit de samenleving zijn nodig om als expert in te zetten in het onderwijs
Kinderen vanuit verschillende talenten benaderen op een communicatieve manier
Het ultieme doel van ons onderwijs moet zijn dat onze kinderen onbevreesd en vol vertrouwen de
onzekerheden van de toekomst tegemoet kunnen gaan

Challenges
Naast dat er gewerkt gaat worden aan taal, lezen, rekenen en Engels zal elk kind op zoek gaan naar
zijn talenten en ambities. Dit doen ze door challenges aan te gaan in de 5 verschillende Agora
werelden: kunstzinnig, wetenschappelijk, spiritueel, maatschappelijk en de sociaal/ethische wereld.

Een challenge heeft een vast format en wordt samen met de coach vastgesteld en gevolgd. Bij de
afronding van een challenge horen altijd een presentatie en een reflectiegesprek. Uit het
reflectiegesprek worden doelen afgesproken die de basis vormen voor de volgende challenge.
Als een kind door challenges goed in beeld heeft waar het later terecht wil komen, kiest het samen
met de coaches een vervolgschool en richting.
Binnen Agora werken kinderen van verschillende leeftijden en niveaus in een groep onder
begeleiding van een vaste coach. Minimaal 1 keer per week vindt er en coachgesprek plaats. Ieder
kind heeft een eigen werkplek welke bestaat uit een werktafel en stoel. De kinderen mogen deze
werkplek zelf nog verder inrichten.

Ouders en partners in de samenleving
Het beste voor kind(eren) bereiken we door met zijn allen samen te werken. Daarom werkt Agora
met verschillende mensen samen.

Algemene ouderbijdrage
Ouders en partners uit de samenleving zijn nodig als experts in het onderwijs. Ouderparticipatie
staat hoog in het vaandel bij Agora. De lijnen zijn kort en ouders hebben een substantiële bijdrage
aan het onderwijs. Op vrijwillige basis werken ouders actief mee binnen Agora. Zij zijn aanwezig bij
presentaties, delen hun kennis in inspiratiesessies, begeleiden bij excursies en zorgen voor
stageplaatsen. In het motivatiegesprek met kind en ouders wordt gesproken over de bijdrage van
ouders en wordt vastgelegd wat de ouder zou kunnen betekenen binnen Agora.

Vrijwillige financiële ouderbijdrage
Op Agora vragen we een vrijwillige ouderbijdrage voor niet door de overheid gesubsidieerde
activiteiten, zoals feesten en vieringen. De hoogte van deze vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks
vastgesteld. Daarnaast zullen we een kleine bijdrage vragen voor excursies en andere bijzondere
gelegenheden.

Oudercontacten
Er zijn verschillende contactmomenten waarop wij ouders graag ontmoeten. De eerste is voor de
zomervakantie, dan organiseren we een kennismakingsmoment voor de nieuwe kinderen en ouders.
Aan het begin van het jaar organiseren we nog een kennismakingsavond. Ouders ontmoeten dan de
coaches en bespreken met hen zaken die van belang zijn in het komende schooljaar. Een coach heeft
minimaal twee keer per jaar mondeling contact met de ouders van de kinderen. Meer mag en kan
natuurlijk ook. Dit kan op verschillende manieren plaatsvinden: live, via Skype, FaceTime of
telefonisch. De aanwezigheid van de kinderen bij deze gesprekken vinden we erg belangrijk, we
willen niet over hen, maar met hen praten. Verder zal er meerdere keren per jaar een community
avond georganiseerd worden waarin de kinderen laten zien wat ze allemaal geleerd hebben.

Doelgroep Agora basisonderwijs:
Kinderen van de basisschool tussen de 10 en 12/13 jaar
Kinderen die nieuwsgierig zijn en graag dingen uitzoeken
Kinderen die graag samenwerken
Kinderen die zich willen verwonderen over wat er om hen heen en in de wereld gebeurt
Kinderen die ervan houden om met hun hoofd, hart en handen te werken
Kinderen van wie hun ouders actief willen bijdragen aan het onderwijs

Aanmelding voor Agora basisonderwijs 2020-2021:
Januari 2020
Open dag, voor alle belangstellenden. Op deze avond kan aangemeld worden voor een mee-doe-dag
ook in januari.
Mee-doe-dag voor geïnteresseerde leerlingen in de onderbouw Agora. Aan het einde van deze dag
komen ouders kijken naar de resultaten van een dag Agora van hun kind. Tijdens deze dag kan een
aanmeldformulier meegenomen worden.

Februari 2020
Inleveren aanmeldformulier en motivatiebrief.

Maart 2020
Intakegesprekken met kind en ouders
Contact toeleverende scholen
Eind maart: informatie over wel/ niet toegelaten

Juni 2020:
Kennismakingsdag voor alle nieuw leerlingen die starten in schooljaar 2020-2021 op de Agora.
Voor meer informatie: agora@cpob.nl

