Missie:
Op De Klimboom werken we vanuit het Jenaplan-concept. We creëren optimale omstandigheden,
waarbinnen alle kinderen hun sociaal-emotionele, motorische, creatieve en cognitieve vaardigheden
kunnen ontwikkelen en ontplooien. De missie van De Klimboom vatten we samen met de volgende
woorden:
De boom als symbool van groei
een boom
een plek waar groeikracht zichtbaar wordt een plek om elkaar te ontmoeten
een plek om schaduw en bescherming te vinden een plek om ruggensteun te krijgen
in een klimboom
benut je je eigen mogelijkheden probeer je je grenzen te verleggen
ontdek je je mogelijkheden stuit je op je eigen beperkingen
vraag je hulp aan een ander
kun je omhoog, maar ook naar beneden
kun je heerlijk spelen met elkaar
Visie:
De Klimboom werkt volgens de uitgangspunten van het Jenaplanonderwijs: gesprek, spel, werk en
viering.
We vergroten de betrokkenheid door kinderen medeverantwoordelijk te maken voor hun leerproces.
We werken in heterogene stamgroepen. We willen dat de kinderen een zelfstandige houding
ontwikkelen om te kunnen deelnemen aan het maatschappelijke en culturele leven. We vinden het
belangrijk dat op de Klimboom kinderen, teamleden en ouders samen leven en samen werken. De
Klimboom is een school van ‘hoofd, hart en handen’. We begeleiden de kinderen in hun intellectuele,
sociale, emotionele en expressieve ontwikkeling. We houden rekening met de verschillende
leerstijlen van kinderen.
We vinden het belangrijk een kwalitatief goede school te zijn, waar kinderen zich optimaal
ontwikkelen.
Klimboom werkt vanuit een katholieke achtergrond. Er is veel aandacht voor gezamenlijkheid,
verbondenheid en verwondering. Er is respect voor elkaar en andere levensovertuigingen. Kinderen
met een andere achtergrond zijn van harte welkom.
Klimboom komt tegemoet aan individuele capaciteiten en beperkingen van kinderen.
Stamgroepleider, ouders en kind geven samen richting aan de groei en ontwikkeling van het kind. We
hebben vertrouwen in de mogelijkheden van ieder kind. We vinden het belangrijk dat er onderwijs
op maat geboden wordt. We vinden het belangrijk dat de leefomgeving van de kinderen betrokken
wordt bij het onderwijs. We zorgen voor een doorgaande lijn door afstemming tussen de
stamgroepen en de bouwen. We vinden open communicatie met ouders en ouderbetrokkenheid
belangrijk.

