
KERNWAARDEN

Vertrouwen
We vertrouwen in de intenties en kwaliteiten van 
alle betrokkenen bij ons onderwijs.

Verantwoordelijkheid
We dragen verantwoordelijkheid voor ons zelf en  
elkaar, voor een deel en een geheel. 

Respect
We kijken naar elkaar om en waarderen elkaar, ook 
bij verschil van mening of inzicht.

We zijn een betrokken en deskundig team. Ruimte en focus op de schoolbrede ontwikkelingen creëren we zelf. Daarbij hebben we nodig:
• een goede samenwerking met betrokken ouders
• Fectio als leergemeenschap voor alle werknemers
• een overheid die investeert in onderwijs.

talent

lef

AMBITIES

MISSIE

WAT HEBBEN WE NODIG?

RUIMTE VOOR
We willen kinderen zoveel mogelijk onderwijs 
op maat bieden. Met ruimte voor initiatief 
en uitdaging die bij het individuele kind past.  
We vatten leren breed op: cognitie, creativiteit,  
sociaal emotionele ontwikkeling, sport. We 
heb ben hoge verwachtingen van onze leerlingen  
en ons team.

groeiRUIMTE VOOR
Voor onze leerlingen is de school een oefen-
plaats, waar je kennis opneemt, onderzoek 
doet, vaardig heden leert en waar fouten maken 
mag. Een plek om samen het leven te leren en 
om samen te leren leven. Een veilige plek waar 
kinderen met plezier naar toe gaan.

RUIMTE VOOR
We geven kinderen ruimte om zelf keuzes te 
maken. We vragen van ouders betrokkenheid 
bij de ontwikkeling van hun kind en de school. 
We dagen kinderen en ouders uit met ons te 
streven naar een samen leving die respectvol, 
gelukkig, gezond en duurzaam is.

We bieden kinderen een veilige leeromgeving, waar vertrou-
wen, respect en naar elkaar omzien belangrijk zijn. We bieden 
leerlingen een stevige basis op het gebied van kennis. Hierbij 
maken we gebruik van moderne (digitale) leermiddelen. We 
stimuleren creati viteit, een onderzoekende houding en zelf-
standigheid. We werken als team samen met ouders in het 
belang van de leerlingen.

Talent
-  We versterken de Engelse vaardigheden van onze leerlin-

gen vanaf groep één tot het uitstroom niveau A2.
-  We geven individueel adaptief onderwijs. Te beginnen met 

rekenen vanaf groep 3.

Groei
-    We ontwikkelen een visie op ‘leren leren’ en kiezen een 

nieuwe methode voor wereldoriëntatie die daarbij aansluit.
-  Het zelfstandig werken vertalen we naar een consequent  

 uitgevoerde leerlijn, waar weektaken onderdeel van  
uitmaken.

Lef
-  We betrekken ouders bij ons sociaal pedagogisch klimaat.  

Dit doen we door de kennis over de Kanjertraining bij hen 
te vergroten middels ouderavonden, open lessen en 
nieuwsbrieven.

-  We versterken gezondheid en duurzaamheid door tijdens 
de ochtendpauze alleen water te drinken en groente en 
fruit te eten. We gaan afval scheiden en in de lesprogramma’s 
zullen deze thema’s steeds meer aandacht krijgen.

Onze droom
Gelukkige leerlingen in een

vreedzame en duurzame wereld.

Dé school in hartje Schalkwijk.
Onderdeel van de gemeenschap.
Met modern onderwijs.

School Ondernemingsplan

Voor ieder kind het beste onderwijs, met respect voor ver-
schil. We leren samen, kinderen en volwassenen. Zo willen 
we bijdragen aan een mooiere wereld.

VISIE WAT GAAN WE DOEN?


