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1. Waar staan wij voor?
De Tamarinde is een veilige en plezierige
plek, waar leerlingen, medewerkers en
ouders gezamenlijk en doelgericht werken aan de ontwikkeling van talenten
van kinderen. Vanuit Christelijke normen
en waarden staan wij open voor alle kinderen en leggen zo de verbinding tussen
verschillende culturen en religies. Wij
bereiden kinderen goed voor op het leven
en werken in de maatschappij in de 21e
eeuw en nemen hierbij een professionele
en onderzoekende houding aan.
2. Hoe kijken wij naar
ouders en kinderen?
Wij werken samen aan de ontwikkeling
en het welzijn van kinderen, door middel
van educatief partnerschap dat zich uit
in gezamenlijke verantwoordelijkheid,
wederzijds respect en een open communicatie. Leerlingen zijn voor ons unieke
en leergierige burgers van een veranderende maatschappij in de 21e eeuw en
krijgen tijd en aandacht om kennis en
vaardigheden te verwerven en hierbij
hun talenten optimaal te ontwikkelen.

3. Wat beloven wij?
Wij bieden leerlingen een veilige, uitdagende en plezierige omgeving waarbij
ze hun talenten kunnen onderzoeken en
ontwikkelen.
Wij bieden ouders een samenwerking
vanuit een open houding en gelijkwaardige communicatie. De kennis van ouders over hun kind en de kennis van
school over de ontwikkeling van het kind
is de basis voor deze samenwerking.
4. Wat is onze unieke kracht?

Wij bieden een veilige leeromgeving, accepteren verschillen, gaan respectvol met
elkaar om en werken met plezier.
Wij werken doelgericht aan de ontwikkeling van talenten van kinderen en aan de
kwaliteit van het onderwijs. Onze schoolcultuur is gericht op samenwerking, open
communicatie en onderzoek.
Wij bereiden leerlingen voor op het leren
en werken in de 21e eeuw door onderzoekend en ontwerpend onderwijs te bieden.
Leerlingen ontwikkelen vaardigheden als
samenwerken, onderzoeken, communiceren, creativiteit en zelfregulatie.

Wij werken aan een goed en veilig
pedagogisch klimaat waarin leerlingen
leren omgaan met elkaar. Wij zijn goed
6. Wanneer hebben wij
in het bieden van passend onderwijs, elk
onze belofte ingelost?
kind wordt gezien en wordt gestimuleerd
om kennis, vaardigheden en talenten te
1. Als medewerkers model staan voor
ontwikkelen.
vaardigheden als samenwerken, onWij staan open voor vernieuwingen,
derzoeken, communiceren, creativiteit
reflecteren systematisch op ons eigen
en zelfregulatie. En wanneer leerlingen
handelen en ons onderwijs en nemen
worden uitgedaagd om deze vaardigheeen onderzoekende houding aan.
den te ontwikkelen.
2. Als we in ons onderwijs aansluiten bij
de leef- en denkwereld van kinderen en
zij nieuwe kennis creëren door het onderzoekend en ontwerpend leren toe te
passen.
3. A
 ls leerlingen met plezier naar school
gaan en hun talenten kunnen inzetten.
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5. Waar mag u ons op aanspreken?

Agora hebben we hoge verwachtingen van leerlingen,
medewerkers en ouders. Daarom realiseren we drie dingen:

1	Een brede vorming van elk kind, onder meer met passend onderwijs
2 Educatief partnerschap met ouders
3	Eigenaarschap van alle betrokkenen

Wat wij eraan doen om dit mogelijk te maken:
>	We bieden een eigentijdse, stimulerende leer- en werkomgeving
>	We moedigen intensieve samenwerking tussen teamleden aan vanuit een onderzoekende houding
> We werken continu aan professionele ontwikkeling

Dit is wat wij beloven:
Iedereen met
Agora staat voor
bijzonder goed

onderwijs voor

iedereen. Met de

inspiratie uit onze

levensbeschouwelijke
waarden dragen we
bij aan een betere

wereld, nu en in de
toekomst.

Dat is onze missie.
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wie wij werken

heeft zijn eigen

verantwoordelijkheid
en rol, in

gelijkwaardigheid.
Ieder kind is voor

ons uniek, van grote

waarde & een belofte.
Vanuit die open

nieuwsgierigheid
kijken wij naar

kinderen en ouders.

> Inclusiviteit
Iedereen is welkom bij Agora
>	Duurzaamheid
In onze relatie met mensen
en onze omgeving handelen
we duurzaam
>	Talentontwikkeling
Zowel voor onze kinderen als
voor onszelf staat talentontwikkeling in dienst van het
leren
>	Brede vorming
We leiden kinderen op voor
een maatschappij die we
nu nog niet kennen
>	Bijzonder onderwijs
Ons onderwijs is waardengedreven

Als ieder kind met
vertrouwen de

toekomst tegemoet

gaat, meebouwt aan
Wij willen voor èlk

de samenleving,

kind het verschil

Ieder kind is welkom,

een brede kijk op

verantwoordelijk,

maken door ze

de samenleving

mee te geven. Die

gedrevenheid maakt
ons uniek.

we gedragen ons
staan open voor

suggesties en leren

van kritiek. Daar mag
u ons op aanspreken.

talent heeft kunnen

ontplooien, terugblikt
op een goede tijd en

naar de best passende
volgende school

doorstroomt, hebben
wij onze beloftes
ingelost.
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