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Onze missie

Onze kernwaarden

De missie en visie van de Optimist wordt kernachtig
weergegeven in ons motto:

Plezier en enthousiasme

Onderwijs moet inspirerend en uitdagend zijn.
Zin in leren, daar staan wij voor!

Vertrouwen
Veiligheid: geborgenheid ervaren, gewaardeerd weten

Competentie, autonomie en goede relaties met medemensen zijn basisvoorwaarden waaraan voldaan moet worden om
goed te kunnen leren. Heel veel competenties worden buiten
schooltijd opgedaan. De meeste kinderen groeien op in een
letterlijk en figuurlijk rijke leeromgeving die een overvloed aan
uitdagingen en kansen biedt om leerervaringen op te doen.
Op één punt heeft de school in ieder geval een streepje voor
op de leeromgeving buiten haar muren: ze is in staat het leren
zowel didactisch als emotioneel te ondersteunen. Om bovenstaande te realiseren kiezen we op de Optimist voor krachtig
leren en voor kwaliteit waarbij we hoge verwachtingen hebben
van elkaar en van de leerlingen.

Respect voor jezelf en anderen

Waar wij trots op zijn

Waar wij staan over vier jaar

In minimaal 10 groepen werken leerkrachten die
de cursus Talentfluisteraar hebben gevolgd.
Er wordt drie maal per jaar een creatief circuit
georganiseerd voor de groepen 3 t/m 8.
Er is een groot en gevarieerd aanbod voor meer
getalenteerde leerlingen.
Engels wordt gegeven vanaf groep 1 t/m 8 op
een hoog niveau.
De leerkrachten bereiden samen de lessen voor
en bespreken de impact van hun lesgeven en
handelen.
In groep 4, 5, 6 en 7 wordt rekenen deels op papier
en deels digitaal verwerkt op Chromebooks.

Zelfstandigheid
Verantwoordelijkheid
Samenwerking
Sportiviteit
Ontwikkeling en groei
Betrokkenheid
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Op onze school is Leren zichtbaar maken
(John Hattie) zichtbaar in handelen en leren van
de kinderen, het team en ouders.

Op onze school is het brede aanbod voor meer
getalenteerde leerlingen zodanig dat we deze
leerlingen ruimschoots uitdaging en verrijking
kunnen geven. (De Levelgroep is vanzelfsprekend
en onderdeel van de formatie).
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Op onze school is ruim aandacht voor internationalisering en burgerschap. (Engels wordt structureel
op hoog niveau gegeven en Wereldoriëntatie stuurt
aan op een actieve en onderzoek gerichte houding
vanuit de kinderen in samenspel met
kennisoverdracht).

Wij hebben een eigen koor bestaande uit kinderen
van groep 5 t/m 8.
Onze pedagogische huisstijl wordt mede vorm
gegeven met Taakspel.
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Op onze school is het vakgebied muziek verankerd
in het lesgeven. De vakgebieden drama, handvaardigheid, techniek en tekenen worden verder
verdiept.
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Zin in leren en samen eruit halen wat erin zit!

