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‘In verbinding’

Vanuit relatie tussen professional,
kind en andere kinderen leren
we vanuit ervaring. Hierbij staan
welbevinden en betrokkenheid centraal.
Als het welbevinden van het kind goed
is en het zich betrokken voelt bij het
onderwijsaanbod zal zijn ontwikkeling
het meest optimaal zijn. Het vraagt om
sensitieve medewerkers die goed
luisteren, kijken naar het kind en
daarop inspelen.

ERVARINGSGERICHT

Kinderen op onze scholen doen
ervaringen op door te beleven, te doen
en uit te proberen. Ze maken keuzes en
ervaren dat een opdracht veel te moeilijk is
of juist veel te makkelijk. Hierdoor
leert een kind zichzelf kennen. We werken
met een rijke leeromgeving, geven ruimte
aan het initiatief van het kind en gaan
in dialoog met elkaar. Welbevinden
en betrokkenheid staan hierbij
steeds centraal.

WAT MAAKT ONS BIJZONDER?
☞
☞
☞
☞
☞

Onze kijk op onderwijs.
Het werken op eilanden.
Het stimuleren van een onderzoekende houding.
Plezier in leren.
Initiatief van het kind centraal stellen.

WAT HEBBEN WIJ TE BIEDEN?
☞ Passie voor onderwijs.
☞ Uitdagende leeromgeving.
☞ Expliciete aandacht voor welbevinden en betrokkenheid. Deze liggen
aan de basis van het leren van uw kind.
☞ Sensitieve leerkrachten, die goed luisteren en kijken naar uw kind en
hier op inspelen.
☞ Aandacht voor normen en waarden.
☞ Een portfolio als groeidocument.
Het portfolio is een document waar een kind trots op is en waar zijn of
haar vorderingen te zien zijn en waar ook aandacht is voor ontwikkeling
van talenten, naast de basisvaardigheden.

HOE BEREIKEN WE DAT?
☞ Door samen te werken.
☞ Samen met u als ouders.
☞ Aanspreekbaar te zijn op professioneel gedrag.

WAT MAAKT ONS ANDERS?
☞ Wij maken gebruik van de talenten van onze
leerkrachten.
☞ Onze leerkrachten zijn gezamenlijk
verantwoordelijk voor uw kind.
☞ Dit maakt dat uw kind nog beter in beeld is en
meer gezien wordt.
☞ Wij werken met een leeromgeving die kinderen
aanzet tot denken en die ze prikkelt om op onderzoek
uit te gaan en te leren.

WANNEER ZIJN WE TEVREDEN?
☞ Wanneer uw kind zich fijn voelt bij ons op school.
☞ Wanneer uw kind zich optimaal ontwikkelt binnen de
eigen mogelijkheden.
☞ Wanneer uw kind zich gezien voelt.
☞ Wanneer uw kind na 8 jaar onderwijs de basisschool
verlaat en op het gebied van cognitie, zelfstandigheid
en zelfvertrouwen een goede start maakt op het
vervolgonderwijs.
☞ Wanneer we met u als ouders een goede samenwerking
hebben om uw kind alle kansen en mogelijkheden te bieden.

