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1. Waar staan wij echt voor? Wat bindt ons? (ideologie, why)

Wij geloven dat wij het beste onderwijs kunnen bieden als we het samen doen.
Wij geloven dat 'samen' een wederkerige relatie is.
Wij geloven dat het altijd de moeite waard is om samen te zoeken naar de beste weg.

2. Wat beloven wij onze leerlingen en ouders?
Als je op onze school zit dan beloven wij jou (leerling) het volgende:
1. We bieden een veilige omgeving
2. We nemen jou serieus en 'zien' jou
3. We doen het samen
4. We helpen jou te ontwikkelen, leren en spelen
5. Wij geven jou goed les
(Ouders) als uw kind op onze school zit, dan beloven wij u het volgende:
1. We bieden uw kind veiligheid
2. We 'zien' uw kind
3. We doen het samen
4. We steeds zoeken steeds naar de beste passende weg
5. We bieden structuur
6. We handelen professioneel

3. Wat maakt dat wij deze belofte kunnen doen? Wat zie je ons doen in de praktijk?
(Piramide)

We doen het samen:
Activiteiten die we samen ondernemen en beleven (musical, sportdag, schoolreis, vieringen,
feestdagen, pleinfeest)
Er is betrokkenheid bij iedereen en een goede sfeer (lief en leed)
Er worden op verschillende momenten gesprekken gevoerd om elkaar te horen, informeren en
af te stemmen (VO-gesprek, omgekeerd gesprek, ambitiegesprekken, POG, rapport- en
oudergesprekken)
We zoeken samen naar de best passende weg:
We zijn laagdrempelig en zoeken snel contact met de ouders als we denken dat dat helpend is.
We zijn transparant in wat we doen, voeren ondersteuningsgesprekken met ouders en leerlingen.
We nemen jou serieus en zien jou:
We zien ieder kind elke dag, er is altijd een begroeting.
Wanneer een leerling vragen of zorgen heeft, nemen we daar altijd tijd voor.
Er is een zeer nauwe samenwerking met de zorg (ib) en de leerkracht van de school.
We bieden veiligheid en structuur:
Wij leren de kinderen hoe ze met elkaar om kunnen gaan (Gouden en Zilveren weken, Kwink,
gastlessen bureau Halt)
Wij bieden een voorspelbare, gestructureerde leeromgeving (dagritmebord, planbord,
weektaak, een opgeruimd georganiseerd klaslokaal).
We geven goed les en helpen jou te ontwikkelen, leren en spelen:
We werken met heldere en zichtbare leerdoelen.
We werken planmatig met het IGDI model (daarin inzet hulprondes, verlengde instructie en
coöperatief werken) en zorgen voor een passend aanbod.
We werken gericht aan vaardigheden bij de leerling als presenteren, samenwerken en
reflecteren.
Wij blijven leren en professionaliseren

