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Wilt u een katholieke school waar kwaliteit en sfeer hand in hand gaan?
Op de Rooms-Katholieke John Henry Newmanschool kan dit. Goede en
betrokken leerkrachten bieden ieder kind wat het nodig heeft om zich
optimaal te ontwikkelen. Dit wordt een school waar uw kinderen later met
warmte aan terug zullen denken.
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Pedagogiek
Het kind moet de school ervaren als een veilige en warme
omgeving. Vanuit hun voorbeeldfunctie staan de leerkrachten
garant voor goed onderwijs en houden zij een goed evenwicht
tussen sturing en inlevingsvermogen.
• Er wordt gewerkt aan karaktervorming.
• Kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen.
• De relatie tussen ouders en leerkracht is belangrijk.
• Er is ruimte om te praten over de eigen leefwereld.
• De school biedt het kind geborgenheid en veiligheid.

Levensbeschouwing
De katholieke identiteit krijgt vorm op een positieve manier. De
kinderen leren de rijkdom van het christelijk erfgoed kennen en
te vertalen in een christelijke levensstijl.
• De dag openen en sluiten met gebed.
• Aandacht voor Bijbelverhalen en heiligen.
• Het vieren van de kerkelijke feesten en kennismaken
met katholieke gebruiken.
• Voorbereiding op de eerste
Heilige Communie,
Vormsel en Biecht.
• Opzetten van goede
sociale projecten.
• Contact met
de plaatselijke
parochie.

VISie
Kwaliteit, openheid en diepgang. Hiermee wordt ons onderwijs
kort en krachtig gekarakteriseerd. De John Henry
Newmanschool biedt onderwijs aan kinderen in een christelijke
en stimulerende omgeving, waarin leerlingen al wat van nature
goed, waar en mooi is leren waarderen en waarbij ze hun eigen
talenten kunnen leren kennen en tot volle bloei brengen.
Hierdoor worden ze voorbereid op de vrijheid en
verantwoordelijkheid die nodig zijn om uit te groeien tot
karaktervolle en unieke persoonlijkheden, die wandelen in het
licht van Christus. Wij willen een school bieden waar kinderen
later met warmte aan terug zullen denken.
De zalige John Henry Newman was een Engelse theoloog en
priester in de 19e eeuw. Vanwege het ideaal van algemene,
diepgaande en (voortgezette) ontwikkeling en zijn nadruk op
de waarde van vriendschap, herkennen wij ons in deze persoon
die wereldwijd mensen uit allerlei kringen blijft inspireren.

didactiek
Op de volgende zaken wordt de nadruk gelegd:
• Goed leren lezen, spellen en hoofdrekenen.
• Stimuleren kritisch denkvermogen.
• Zowel schriftelijk als verbaal goed onder
woorden brengen van gedachten.
• Groepsgesprekken over het nieuws en de
samenleving.
• Een gezonde discipline die de leerprestaties
ten goede komt.
• Leren samenwerken met anderen.
• Aandacht voor kinderen met leerproblemen
en hoogbegaafdheid.

Interesse?
Vanwege de veranderende onderwijswetgeving komen er vanaf 2017 nieuwe
kansen om een school te stichten die aansluit bij de wensen van ouders. Er zijn
genoeg ouders die blij zouden zijn met een nieuwe katholieke school. We willen
tegemoet komen aan die behoefte en peilen hoe groot de belangstelling is.
Daarom vragen we geïnteresseerde ouders met jonge kinderen om contact
met ons op te nemen. Het verplicht tot niets, maar is een stap op weg om
mensen bij elkaar te brengen die geloven in een katholieke school met
kwaliteit, openheid en diepgang. Wilt u ons helpen? Ook voor vragen of
opmerkingen maken we graag tijd.

Wie zijn wij?
Bestuur: Anna Plakas (onderwijsdeskundige), Elly Beckman (kleuterleidster), Brian
Chin ten Fung (gemeentelijk ambtenaar), Cristina Popescu (internationaal jurist),
Ype Postma (econoom), Marcel van den Berg (statisticus), zr. Mary Amata Mueller,
o.p. (religieuze en docent). Adviseur: Cas de Quay (historicus) Geestelijk
begeleider: Harm Schilder (pastoor)
Comité van aanbeveling: Antoine Bodar, pr., Erik Luzac, Jan van Beurden, prof. dr.
Harrie de Swart.
Contactpersoon werkgroep Den Haag: Ype Postma (0653721500)

Wilt u ons steunen?
Voor de voortzetting van ons project zijn wij afhankelijk van giften en donaties.
Wij zijn een ANBIgeregistreerde instelling. U kunt een gift overmaken op
onderstaand rekeningnummer t.n.v. JH Newmanschool.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat:
Stichting RoomsKatholiek Basisonderwijs John Henry Newman
Ringbaan West 302
5025 VB Tilburg
IBAN: NL84RABO 014 51 82 517
www.jhnewmanschool.nl
tel: 06 – 21843604 info@jhnewmanschool.nl
KvK nummer: 54557356
(KvK Midden Brabant, Tilburg)

