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Eerst het kind, dan de leerling

RUIMTE EN 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. Er is vrijheid in gebondenheid. We hebben
oprechte nieuwsgierigheid naar de ander.

We stimuleren het maken van eigen keuzes en we tonen eigenaarschap in de
ontwikkeling van onszelf. Dit is merkbaar doordat wij tijd inruimen om kwalitatief goed onderwijs te ontwikkelen en hierover onszelf en de ander kritisch
durven te bevragen op de inhoud. Doen we nog steeds wat we zeggen dat
we doen? We stellen onze eigen leerdoelen en aansluitend hierop professionaliseren we onszelf.

Afsluiting IPC: als ik oefen, word ik
beter en kan ik mijn eigen record
verbreken.

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 toekomst
en hebben plezier in ons werk.

We hebben het lef veranderingen aan te gaan, grenzen te verleggen
en grenzen te stellen. Dat zie je in ons aanbod van bewegingsonderwijs. Wij vinden bewegen belangrijk en daarom krijgen alle kinderen op de Cirkel twee keer in de week gymles van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Ook hebben we een beweeglokaal
in de school waar alle groepen gebruik van maken. Binnen het
vakgebied IPC maken de kinderen kennis met programmeren
m.b.v. Eddy de Robot.

SAMEN
KIND ONDERWIJS KWALITEIT
We leren en werken in verbinding met
Iedereen is welkom op onze scholen. Het
elkaar en onze omgeving. Elke school
kind is onze leidraad. Ieder kind is onze opis verbonden met de wijk of het dorp.
dracht. We leren kinderen kennen in al hun
Scholen kiezen een eigen schooleigenheid, creativiteit en diversiteit. Leren en
concept of profilering. We waarlesgeven is persoonlijk. We hebben hoge verderen diversiteit. Een school is
wachtingen. We kiezen voor diepgang en nieuwseen democratische gemeengierigheid. Ons onderwijs deugt.
schap en draagt bij aan de
Je krijgt hulp bij de doelen waar je jezelf op wil ontwikkelen. Je
maatschappij. We zijn samag jezelf zijn en je krijgt het gevoel dat je het kan; (quote vanuit de
men verantwoordelijk voor
kinderraad)
de school en stichting.
We voelen ons er veilig.
We kiezen voor diepgang en nieuwsgierigheid. Ons onderwijs deugt! Dit
jaar werden wij bezocht door een auditteam en we deden een zelfevaluatie.
Dit leverde het volgende beeld op:

Vernieuwde speelplaats, deze
hebben we samen met kinderen
en het team ontworpen.

We scoren hoog op de onderdelen veiligheid en pedagogisch klimaat.
Kinderen hebben een hoge mate van eigenaarschap, leren van en met elkaar
en kinderen voelen zich veilig.
Onze uitdaging ligt in het beschrijven van ambities per vakgebied, we
mogen hoge verwachtingen van kinderen hebben.

WAT WE OOK NOG WILLEN ZEGGEN

ZIEN & ZIJN
We zijn wat we zeggen en zien elkaar. De
mens staat centraal niet de functie. We geven
vorm aan pedagogisch partnerschap.Respect en
vertrouwen in elkaar vormen onze basis. We laten
zien wat we kennen, wat we kunnen en wie we zijn.

De kinderen van groep 6, 7 en 8 hebben in november een
Verzuimcijfer 1,6%
tevredenheidsonderzoek ingevuld; zij geven de Cirkel een 7,8!
Bedrag werkdrukmiddelen € 24.125
Het team van de Cirkel heeft de laatste jaren enorm veel
geïnvesteerd om dit voor elkaar te krijgen. Wij vinden het
Met het team van de Cirkel hebben we ervoor gekozen de werkdrukmidheel belangrijk dat kinderen zich veilig en fijn voelen op de
delen in te zetten voor een vakleerkracht gym. Deze vakleerkracht verzorgt
Cirkel, het mooiste compliment is dan ook dat kinderen dit
twee keer in de week de gymlessen voor alle kinderen van groep 1 t/m 8.
zo ervaren.
Daarnaast kiezen we ervoor om in 2020 een vakleerkracht muziek aan te
stellen.

