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De school waar elk kind telt!

ZIEN & ZIJN
STRALEN
We zijn wat we zeggen en
We stralen en schitzien elkaar. We maken
teren en zijn trots op
geen onderscheid tussen
onszelf. We hebben het
kinderen, ouders, leralef veranderingen aan te
ren, directeuren en angaan en grenzen te verderen, de mens staat
leggen. We vieren mijlpalen,
centraal en niet de
delen momenten en creëren
functie. We geven
herinneringen. We zien uit naar
vorm aan pedade toekomst en hebben plezier in
gogisch partons werk.
nerschap.

Begin dit jaar hebben
we onze groepsresultaten aan elkaar gepresenteerd. Hierbij stond het
RUIMTE EN RICHTING
goede gesprek over het
We maken ruimte voor talent.
We durven te twijfelen. We stimaken van bewuste keuzes
muleren het maken van eigen
centraal. Ook het verzorgen
keuzes en we tonen eigevan onderwijs op afstand heeft
naarschap in de ontwikleerkrachten de afgelopen periokeling van onszelf. We
de uitgedaagd zich nieuwe vaarmaken tijd en hebben
digheden eigen te maken.
geduld. Er is vrijheid in
gebondenheid. We
We hebben het lef veranderingen aan
hebben oprechte
te gaan, grenzen te verleggen en grennieuwsgierigheid
zen te stellen.
naar de ander.

Dat zie je in de keuze die we hebben
gemaakt voor een clusterindeling waarin
verschillende SAAMscholen intensief samenwerken. Zo werd de noodopvang tijdens de Coronacrisis tezamen met twee collega-SAAMscholen geregeld voor al onze kinderen. Mooi om zo
samen te werken!
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Op het Molenveld hebben we in
februari een zeer geslaagde Fides
thema-avond georganiseerd waarbij leerkrachten, in samenwerking
met een externe begeleider, ouders deelgenoot maakten van deze
mooie sociale weerbaarheids
methodiek.
Ook werd het pedagogisch partnerschap duidelijk tijdens de periode van het onderwijs op afstand.
We hebben ouders gevraagd om,
naast het schoolrapport, ook zelf
een rapport voor hun kind in te
vullen om deze thuiswerkperiode
te evalueren. Dit vormt samen het
eindrapport van dit schooljaar.

We hebben als
team kritisch gekeKIND ONDERWIJS KWALITEIT
ken naar de inhoud
Iedereen is welkom op onze scholen/
van ons onderwijsaankindcentra. Iedereen mag zijn wie hij
bod. De eerste prioriteit
of zij is. Het kind is onze leidraad.
was het in contact komen
Ook in een nieuwe werkelijken blijven met ieder kind.
heid van onderwijs op afstand.
Ook hebben we tijdens deze
Ieder kind is onze opdracht. We
Coronacrisis versneld gekoleren kinderen kennen in al
zen voor het werken aan crucihun eigenheid, creativiteit en
ale doelen. Hierdoor konden we
diversiteit. Leren en lesgeven
is persoonlijk. We hebben
voor ouders en kinderen de focus
hoge verwachtingen. We
leggen en houden op daar waar
kiezen voor diepgang
het, naast het welbevinden, om gaat.

en nieuwsgierigheid.
Ons onderwijs deugt.

Vlak voor de Coronacrisis hebben we met ouders, kinderen en
leerkrachten onze beide schoolpleinen een prachtige facelift
gegeven. Wat geweldig om te ervaren hoe iedereen, vanuit
passie en talent, hier een waardevolle bijdrage aan
leverde. Nu de kinderen weer op school zijn wordt
er optimaal gebruik gemaakt van alle nieuwe spel
mogelijkheden.

We hebben, tijdens en na het onderwijs op afstand, ouders
gevraagd naar hun ervaringen. Hierin worden communicatie, bereikbaarheid en ondersteuning door hen als positief
genoemd. Ook in de groepen hebben we uitgebreid stilSAMEN
gestaan bij de afgelopen periode en welke impact die op
We leren en werken in betekeeen ieder heeft gehad. Het is fijn om iedereen weer op
nisvolle verbinding met elkaar
school te mogen verwelkomen. Ondanks dit alles kijen
met de werkelijkheid om ons
ken we ook terug op een bijzondere periode waarin
heen.
Elke school is verbonden
het contact met elkaar, collega-SAAMscholen en
met
de
wijk
of het dorp. Scholen kieverschillende kinderopvangorganisaties geïnten
zen
een
eigen
schoolconcept of prosiveerd en verdiept is. Een mooie ontwikkeling!
filering. We waarderen diversiteit. Een
school is een democratische gemeenschap en draagt bij aan de maatschappij.
We zijn samen verantwoordelijk voor de
school en stichting. We voelen ons er veilig.

