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Onze School

Oog voor talent!
Wat is de missie van Onze School?

Waar staat Onze School nu?

Onze school is een openbare basisschool voor
kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het
leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht
voor het individuele kind (passend onderwijs).
Onze school staat open voor alle leerlingen [alle
religies] die aangemeld worden door hun
ouders/verzorgers (tenzij het
schoolondersteuningspro el verheldert dat wij
een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste
onderwijs niet kunnen bieden). Het is ons doel
om leerlingen cognitief en sociaal te
ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar
een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet
op het eerste vinden we m.n. de vakken Taal en
Rekenen van belang, en gezien het tweede
besteden we veel aandacht aan het (mede)
opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en
respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht
besteden we veel aandacht aan de culturele,
creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de
leerlingen.

onderscheiden pedagogisch en didactisch
handelen, hoewel beide facetten van ons werk
feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is:
oog hebben voor het individu, een open houding,
wederzijds respect en een goede relatie waarin
het kind zich gekend weet. Belangrijke
pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen
verantwoordelijkheid, kritische zin, re ecterend
vermogen en samenwerking.

Het lesgeven is de kern van ons werk. We

.

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De
school biedt kinderen de mogelijkheid om
kennis op diverse manieren te verwerven. De
leraren geven instructie en kinderen mogen de
lesstof op een eigen manier verwerken. Dat kan
zijn door lessen alleen te maken of met anderen
samen. Kinderen die korte instructie nodig
hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor
de kinderen die meer instructie nodig hebben,
wordt gebruik gemaakt van de verlengde
instructie aan de instructietafel.
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Wat heeft Onze School over vier jaar bereikt?
1. Op onze school beschikken we over leerlijnen voor bepaalde onderdelen van de21st century
skills

›

We koppelen wetenschap en techniek aan 21st century skills

2. Op onze school geven we rekenen en spelling niet meer met een methode, maar met behulp
van ICT

›

Waar is Onze School trots op?
Op onze school geven kooklessen in de
groepen 5 t/m 8

323

Op onze school geven we lessen in creatief
denken in groep 1 t/m 8 (leerlijn)

Op onze school werken de leraren samen
in zogenaamde onderzoeksteams (PLG’s)

Op onze school geven we in de groepen 5
t/m 8 lessen in omgaan met media

Op onze school geven ouders gastlessen
over thema’s waarin ze specialist zijn

Op onze school zijn schaken en dammen
vanaf groep 4 ingebouwd in het
lesprogramma

De leraren beschikken over voldoende kennis en vaardigheden t.a.v. de moderne
rekendidactiek (ze zijn op de hoogte van de nieuwste inzichten)

›

De leraren werken bij rekenen en wiskunde met groepsplannen

›

Het rooster vermeldt de aandacht die besteed wordt aan automatiseren

3. Op onze school zetten we digitale middelen in om ouders optimaal te informeren over de
ontwikkeling van hun kind
4. Op onze school kunnen we effectief omgaan met leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben vanwege hun gedrag

›

Onze school beschikt over een ondersteuningspro el (SOP)

›

De school participeert in netwerken om extra ondersteuning te kunnen garanderen

