Samen gaan voor mooi onderwijs!
Basisschool Pius X

Op de Pius X zien we wie je bent. Samen vinden we jouw eigen
weg naar de toekomst.

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.

We stimuleren het maken
van eigen keuzes en we
tonen eigenaarschap in de
ontwikkeling van onszelf.

RUIMTE EN RICHTING
We maken ruimte voor talent.
Gedurende het afgelopen jaar
We durven te twijfelen. We stimuleren het maken van eigen
heeft het experimenteren met
keuzes en we tonen eigeloslaten een hele andere dimensie
naarschap in de ontwikgekregen dan wij van te voren ooit
keling van onszelf. We
hadden kunnen bedenken. Iedere
maken tijd en hebben
collega heeft vele experimenten gehad.
geduld. Er is vrijheid in
Van digitale experimenten, tot challenges
gebondenheid. We
voor leerlingen en het zelf reflecteren op je
hebben oprechte
ontwikkeling.
nieuwsgierigheid
naar de ander.

WAT WE OOK NOG WILLEN ZEGGEN

juni t/m december 2020

Het contact en de samenwerking
met ouders verliep intensief en prettig. De vele aardige berichten van
ouders vonden wij als team hartverwarmend. De behoefte bij het
team was groot om alle ouders uit
te nodigen voor een oudergesprek
in Teams. Prettig om met de ouders
de ontwikkeling van hun kind te bespreken.
Werkdrukmiddelen zijn ingezet
voor vakdocent gym en muziek en
het vrij roosteren van leerkrachten.
Dit geeft rust en ruimte voor kind
gesprekken en het uitwerken van
zaken.

Om recht te doen
aan de ontwikkeling van onze
KIND ONDERWIJS KWALITEIT
leerlingen hebben we
Iedereen is welkom op onze scholen/
een alternatief rapport
kindcentra. Iedereen mag zijn wie hij
gemaakt n.a.v. het thuisof zij is. Het kind is onze leidraad.
werken. Zowel kinderen
Ook in een nieuwe werkelijkheid
van onderwijs op afstand. Ieder
als ouders hebben aangekind is onze opdracht. We legeven hoe zij de periode van
ren kinderen kennen in al hun
het thuiswerken hebben ervaeigenheid, creativiteit en diren. Mooi om te zien hoe leerversiteit. Leren en lesgeven
lingen inzicht hebben gekregen in
is persoonlijk. We hebben
hoge verwachtingen. We
hun eigen kunnen.

kiezen voor diepgang
en nieuwsgierigheid.
Ons onderwijs deugt.

We hebben het lef veranderingen aan te gaan,
grenzen te verleggen en grenzen te stellen.

De hele periode van onderwijs op afstand vroeg van
iedereen de knop om te zetten. Zaken anders aan te
pakken, durven loslaten. Leerlingen, ouders en het hele
team hebben hun schouders er vol onder gezet.

SAAM&vatting
Basisschool Pius X

Samen hebben we ervoor gezorgd dat vijf kerstbomen op het
schoolplein versierd werden. Zodat iedereen, ook de buurtbewoners de gehele decembermaand hiervan konden genieten, in
deze toch al donkere periode. Verder zijn er veel schoenendozen met speelgoed opgehaald voor kinderen
die het minder goed hebben en hebben de kinderen
een kerstkaart gemaakt voor het Ouderenfonds.

Wat een jaar ligt achter ons. Periode van digitale lessen,
met halve groepen hele dagen naar school, geen ouders
in de school, activiteiten die aangepast moesten worden
door de coronamaatregelen. Maar we hebben het geSAMEN
fikst. En wat we niet meer hadden gedacht, is helaas
We leren en werken in betekein december toch weer werkelijkheid geworden, de
nisvolle verbinding met elkaar
basisscholen moesten weer dicht. We blijven steeds
en met de werkelijkheid om ons
weer samen in verbinding en blijven de kinderen
heen. Elke school is verbonden
zien (al is dit digitaal). Wij kijken terug op een
met de wijk of het dorp. Scholen kiebijzonder 2020.
zen een eigen schoolconcept of profilering. 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.

