Schoolplan 2019-2024

Lambertusschool

Onze slogan is: TROTS
Wat is de missie van Lambertusschool?

Waar staat Lambertusschool nu?

De Lambertusschool is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Het is ons doel om
leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van
vervolgonderwijs en als volwaardige en respectvolle burgers deel kunnen nemen aan onze maatschappij.
Slogan en kernwaarden
De Lambertusschool maakt deel uit van een steeds veranderende maatschappij en blijft daardoor steeds in
beweging. We gaan voor vernieuwingen die uitdagend, bruisend en prikkelend zijn voor onze leerlingen en
bouwen voort op onze reeds goed gevormde ROTS, waar we samen TROTS op mogen zijn! De slogan en de
kernwaarden worden nader toegelicht in de schoolgids.
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Leerlingen
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Eigen beoordeling basiskwaliteit
Onderwijsleerproces

Schoolklimaat

O

De kernwaarden van Lambertusschool zijn
Onderwijsresultaten

Kwaliteitszorg en ambitie
Zwak

Teamgeest

Respect

Openheid

Talent

Duurzaamheid: Onderwijs en inrichting zijn
gericht op duurzaamheid.

Zorgstructuur voor leerlingen is passend en
goed.

Zelfregulerend leren: Leerlingen leren met
een onderzoekende houding te werken aan
hun doelen en talenten.

Goed

Structuur

Waar is Lambertusschool trots op?
school wide Positive Behaviour support: wij
geven vorm aan een prettig en veilig
schoolklimaat

Voldoende

Wat heeft Lambertusschool over vier jaar bereikt?
Pallasgroep voor Meer & Hoogbegaafden.

Opleidingsschool. De Lambertusschool is
een opleidingsschool met Academische
kenmerken.

Samenwerking met Partners: De
Lambertusschool werkt samen met
relevante maatschappelijke partners in
Haarsteeg.

1. Opbrengstgericht werken: Op onze school wordt opbrengst gericht gewerkt binnen de vakken
taal/lezen/rekenen.
2. Onderwijskundige visie: Op onze school is de onderwijskundige visie 'Zelfregulerend leren' volledig
geïntegreerd binnen de 3 bouwen en beschikken alle leerkrachten over de over de benodigde
leerkrachtvaardigheden.
3. Rekenonderwijs: Op onze school geeft iedere leerkracht passend rekenonderwijs vanuit de leerlijnen
van het rekenonderwijs waarbij gebruikt wordt gemaakt van de methode Wereld In Getallen en de
methode Met Sprongen Vooruit.
4. ICT: Op onze school beschikken we over een doorgaande leerlijn van de ICT basisvaardigheden en de
informatievaardigheden die nodig zijn om de onderzoekscylcus te doorlopen binnen het
zelfregulerend leren.
5. Cultuur: Op onze school beschikken we over een doorgaande leerlijn van een breed cultuuraanbod die
aansluit bij onze onderwijskundige visie.
6. Inrichting: De inrichting van ons gebouw sluit aan bij ons onderwijsconcept en de hedendaagse
milieu-eisen.

