Het jaar 2019 in beeld
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Talent Primair met basisscholen in Gooi en Vechtstreek ontwikkelt op betrokken wijze
talenten van basisschoolleerlingen voor een betere wereld. Heel bewust zetten wij de
leerkracht én het belang van het kind centraal. Wij hebben oog voor talent!
Onze kernwaarden zijn de belangrijkste waarden van onze organisatie. Ze laten zien
waar we voor gaan en voor staan en wat iedereen van ons mag verwachten.
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2019 hebben we samen onze toekomststrategie
verwoord in de 8 thema’s van KOERS 2020-2024.
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Bekijk hier de video over onze koers!
Lees hier meer over Koers 2020-2024

Talent Primair opende in 2019 een eigen innovatiecentrum voor ICT in het
onderwijs: I@TP. Vanuit een vaste plek, ingericht met diverse ICT-middelen,
richten wij ons op vaardigheden die kinderen nodig hebben om zichzelf
te ontwikkelen, nu en in de toekomst. We kijken op een andere manier
naar begrippen als onderzoekend en ontdekkend leren. We spelen in op
veranderingen en inspireren leerlingen én leerkrachten met ICT.
Door leerkrachten te inspireren zorgen we voor een olievlekwerking en
ontwikkelen we onze professionals.
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Wij ontwikkelen talent met uitdagend onderwijs en zorgen ervoor dat onze
kinderen de beste versie van zichzelf ontdekken. Passievol stimuleren wij een
actief lerende houding en leren we kinderen dat leren leuk is, en dat ze dit hun
hele leven mogen blijven doen. Wij doen dit samen, met enthousiasme en
verantwoordelijkheid.
Ons complete jaarverslag over 2019 is hier te lezen
JAARVERSLAG 2019
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