SAAM&vatting
OBS De Wizzert

Ik heb vandaag weer
veel geleerd!

juni tot en met december 2018

Hier zijn wij trots op!

STRALEN & SCHITTEREN
We stralen en schitteren en zijn
trots op onszelf. We hebben
het lef veranderingen aan
te gaan en grenzen te verleggen. We vieren mijlpalen, delen momenten en
creëren herinneringen.
We zien uit naar de
Trots op alle kinderen die onze school bezoeken, ieder
met zijn eigen talent en mogelijkheden! Wij werken
toekomst en hebben
iedere dag met veel plezier! Bedankt ouders voor de
plezier in ons werk.
prachtige collage van jullie kinderen.
RUIMTE & RICHTING
We maken ruimte voor talent. We durven te twijfelen. We
stimuleren het maken van eigen keuzes. We maken tijd
en hebben geduld. We tonen eigenaarschap. We hebben oprechte nieuwsgierigheid naar de ander.

Ouders
Meten

Gesprek

Leerlingen 9,0

8,3

7,9

Collega’s

Over de resultaten van de tevredenheidsmetingen voeren we het ‘goede
gesprek’ met kinderen, ouders en collega’s.
Wij zijn blij met het resultaat! We gaan samen met kinderen, ouders en
leerkrachten in gesprek over hoe we ‘het goede’ kunnen behouden en wat
beter kan.

Zo maken wij ons onderwijs!
Wij hebben de ruimte om keuzes te maken over ons onderwijs,
zodat het onderwijs passend is voor onze kinderen. Dat wij
keuzes maken merk je aan...
Onze betrokkenheid bij uw kind en de betrokkenheid van
uw kind bij het onderwijs. Door kinderen te laten ervaren
en door met kinderen in gesprek te gaan over het ‘leren
ZIEN & ZIJN
leren’, ontstaat er motivatie, doorzettingsvermogen en
We
zijn wat we
doelgerichtheid. Onze kernbegrippen betrokkenheid,
zeggen
en
zien
welbevinden, competentie en verbondenheid zijn
elkaar. De mens staat
verweven in het onderwijs dat wij verzorgen. Kijk
centraal en niet de functie.
maar eens op onze muren, ramen of naar het
doelenblad en vraag uw kind eens om dit toe te
We geven vorm aan pedalichten! U zult verrast zijn!
gogisch partnerschap. Respect
en vertrouwen in elkaar vormen
onze basis. We laten zien wat we
kennen, wat we kunnen en wie we
zijn.
WAT WE OOK NOG WILLEN LATEN ZIEN

SAMEN
We leren en werken in verbinding met elkaar. Onze
school heeft zijn eigen verbinding met het dorp. We
hebben ons eigen schoolconcept en profilering. We
waarderen diversiteit. Onze school is een gemeenschap
en draagt bij aan de maatschappij. We zijn samen verantwoordelijk voor school.

Werkdrukmiddelen gebaseerd
op leerlingenaantal

€9.009,-

Dit schooljaar worden onze gymlessen verzorgd door
een vakdocent gym. Daarnaast is er op 2 dagen een
onderwijsassistent werkzaam die de kinderen en leerkrachten
van het Jonge Kind ondersteunt in de Kamers of op het
leerplein. Ook hebben we een aantal uren per week dubbele
bezetting in de groepen. De eerste evaluatie met leerkrachten
was positief!

KIND ONDERWIJS KWALITEIT
Iedereen is welkom op onze school. Het kind is onze opdracht.
We leren kinderen kennen in al hun eigenheid, creativiteit en diversiteit.
Leren en lesgeven is persoonlijk. We hebben hoge verwachtingen.
We kiezen voor diepgang en nieuwsgierigheid. Ons onderwijs deugt.
Onze kinderen doen dat zo!
Bij SAAM* geven wij aandacht aan de brede
ontwikkeling van kinderen.
IPC, muziek, onderzoeken, experimenteren, bouwen, werken, bewegend leren,
kinderyoga, vieringen, Wizzertdag…
Een greep uit de activiteiten en het
lesaanbod die bijdragen aan de
brede ontwikkeling van kinderen.

