Gezamenlijk, sociaal, wereldwijs
HART
Wij werken elke dag aan een prettige en veilige sfeer
op school. Ieder kind is uniek en dus verschillend. Wij
vinden het essentieel dat er respect is voor elkaar en
elkaars overtuigingen. Kennis over elkaar zorgt voor
begrip voor elkaar. Als team vinden we het belangrijk
om in openheid en vertrouwen met elkaar, de
kinderen en de ouders van onze school, om te gaan.

HOOFD
Wij willen ons onderwijs zo vormgeven dat de
kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen naar hun
mogelijkheden. We willen de kinderen
bewegingsruimte geven met betrekking tot het nemen
van eigen initiatief en het maken van eigen keuzes. De
ontplooiing en ontwikkeling van de zelfstandigheid
vinden wij een belangrijk aspect in de schoolloopbaan
van onze kinderen.

Sociaal Emotioneel Leren, Kwink incl. burgerschap,
coöperatieve werkvormen, ouderbetrokkenheid.

Snappet - leerdoelen, Digikeuzebord, Meent Academie,
Thematisch werken en spelen in concrete corners,
Talentontwikkeling, Digitale Geletterdheid &
Kubusschool, Expliciete Directe Instructie.

HANDEN
We zien creatieve activiteiten in de breedste zin van
het woord als belangrijk en onmisbaar onderdeel
van ons onderwijs. Het samen beleven en
ondernemen staat daarbij centraal. Daarnaast zien
wij handen als symbool voor hulp en ondersteuning.
Een hand op de schouder, iemand bij de hand
nemen, elkaar de hand geven of de handen ineen
slaan zijn handelingen die elke dag op school
voorkomen. Ze geven weer hoe belangrijk het is om
samen met elkaar te werken aan een goede school
en goed onderwijs.
Kwink, incl. burgerschap, Talentontwikkeling,
Workshops CREVO incl. K&C

Onze missie is om in de steeds veranderende wereld gezamenlijk met de ouders/opvoeders, andere kinderen en de omgeving, elk kind te ondersteunen, zodat het breed
ontwikkeld, sociaal en wereldwijs goed toegerust is om zijn/haar weg te vervolgen in de maatschappij. Je mag daarbij zijn wie je bent en we hebben elkaar ook nodig om
tot een hoger doel te komen.
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