Missie
Het motto van onze school is: "Op de Groen kan je groeien!"

Visie
Dat kan als er een prettig leef- en werkklimaat heerst, waarin kinderen zich veilig voelen en
respect hebben voor elkaar. We beseffen dat ieder kind uniek is en willen graag, samen met de
ouders, alles uit het kind halen wat erin zit en het op weg helpen naar zelfstandigheid. We willen
dat de leerling eigenschap ervaart en een wereldburger wordt. We praten graag met kinderen in
plaats van over kinderen en willen ze betrekken bij het leerproces. Door passend onderwijs krijgt
iedere leerling het juiste leerstofaanbod, met de begeleiding, extra hulp en/of uitdaging die past
bij het kind. We maken op onze school veel gebruik van tablets, computers en digiborden. Ook
vinden we het belangrijk om dingen echt mee te maken, waardoor kinderen enthousiast worden
en verbanden gaan zien: "ervaren door doen." We willen dat onze kinderen plezier hebben en
later met een goed gevoel terugdenken aan hun periode op de basisschool. Hiervoor werken wij
met de volgende kernwaarden:

Kernwaarden

Veiligheid/Respect
Wij vinden het belangrijk om een veilig pedagogisch klimaat te bieden. Dit is een voorwaarde
voor alle leerlingen, om te kunnen leren. Alleen in een veilige situatie kun je je ontwikkelen.
Wij hebben vertrouwen in elkaar en durven te zeggen wat we denken. Er is een open sfeer
en we hebben een luisterend oor voor wie dit nodig heeft. Op “De Groen” voel je je welkom
en word je gewaardeerd om wie je bent. Dit komt ook tot uiting in de kanjertraining, waar wij
van groep 1 tot en met 8 mee werken.
Op de Groen beseffen we dat iedereen verschillend is. We luisteren naar elkaar, zijn
beleefd, gaan zuinig om met de spullen, en werken met de zin: je gaat met een ander om,
zoals je ook wilt dat er met jou omgegaan wordt. Dit zie je ook terug in onze 3 basisregels

I) We blijven van elkaar af
II) Uitschelden en uitlachen mag niet
III) Iedereen moet mee kunnen doen met de les

Plezier
Wij vinden het belangrijk om een omgeving en sfeer te creëren, waarbij kinderen met plezier
naar school gaan. Als kinderen met plezier naar school gaan, komt dat ten gunste van hun
ontwikkeling. Plezier hebben is de basis, het zorgt ervoor dat je zin krijgt om aan de slag te
gaan en bevordert ook de sociale vaardigheden bij kinderen. Door het voeren van
kindgesprekken en het laten invullen van de emotionele vragenlijst van KanVas , vanuit de
Kanjertraining. monitoren wij hoe het kind zich voelt.Ook zijn er gesprekken met de
KinderRaad om te kijken wat we (nog) leuker kunnen maken op school en laten we de
kinderen hierin actief meedenken en meebeslissen..
Ontdekken/leergierigheid
Bij onze zaakvakken zitten veel onderwerpen waarbij de kinderen dingen zelf moeten gaan
ontdekken, en uitproberen. Ook hebben we de techniektorens op school gaan we regelmatig
op pad via de natuur-of cultuureducatie.
Wij betrekken de kinderen bij hun eigen ontwikkeling, door bijvoorbeeld samen met de
leerling hun rapport door te nemen en de Snappet resultaten te bekijken. De kinderen
denken mee hoe ze ervoor kunnen zorgen dat hun niveau omhoog gaan: wat kunnen ze
daar zelf voor doen en wat hebben ze nodig van de ander? Dit vergroot het eigenaarschap
en zorgt ervoor dat de leerling gemotiveerd is om zich verder te ontwikkelen.

Samenwerken
Leren van en met elkaar is een belangrijk gegeven bij ons op school. Samenwerken moet je
leren; dat is een taak van school en ouders. Samenwerken vraagt om een structuur; er
moeten afspraken worden nagekomen. Samenwerken zorgt ook voor een goed gevoel en
leert je kijken naar een groter geheel. Wij realiseren ons terdege dat als je goed kunt
samenwerken, je later een grotere kans hebt om succesvol te zijn in onze complexe
samenleving.
Vertrouwen

Vertrouwen is een voorwaarde om je optimaal te kunnen ontwikkelen. We moeten
vertrouwen hebben in de mogelijkheden van het kind om er het beste uit te halen wat er in
zit. Vertrouwen hebben in de ouders als pedagogisch partner, waarbij we samenwerken aan
één gezamenlijk doel: Het welbevinden en de ontwikkeling van het kind. Vertrouwen hebben
in de professionaliteit van het team en met elkaar op 1 lijn staan om zo goed mogen te
functioneren. Vertrouwen hebben in het kind: Pas als je uitstraalt dat je gelooft dat het kind
het kan en je daarvoor gerichte, procesgerichte complimenten geeft, zal het kind er zelf ook
in gaan geloven en gaan groeien.
Ontwikkeling
In een rijke uitdagende leeromgeving, waarin je zin krijgt om te gaan leren en werken, zal een
kind zich goed gaan ontwikkelen. Door te werken met concreet materiaal, digiborden, tablets en
mooie verhalen wordt het kind enthousiast en gemotiveerd om eruit te halen wat erin zit. Via
Snappet passen we geregeld het streefniveau aan, zodat kinderen naar een doel toe werken

dat past bij hun ontwikkeling. Zo blijven zij gemotiveerd om het werk te doen dat goed bij
hun eigen niveau past en weer net een stukje uitdaging geeft.

