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Samen het leven leren,
samen leren leven
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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.

Ons speerpunt: “Iedereen kan rekenen!”
In de groepen 1-5 legRUIMTE EN RICHTING
gen we de basis voor het
We maken ruimte voor talent.
rekenen. Kinderen ontwikWe durven te twijfelen. We stikelen en oefenen de basale
muleren het maken van eigen
vaardigheden , zodat ze deze
keuzes en we tonen eigevaardigheden
in kunnen zetten
naarschap in de ontwikin groep 6-8. De kartrekker neemt
keling van onszelf. We
maken tijd en hebben
samen met de regiegroep dit traject
geduld. Er is vrijheid in
op zich.
gebondenheid. We
We hebben het lef veranderingen aan
hebben oprechte
te gaan, grenzen te verleggen en grennieuwsgierigheid
zen
te stellen.
naar de ander.
Voor onze school betekende dit dat we
samen met 5 andere SAAM*Scholen pilostschool zijn in het project Naar Inclusiever Onderwijs. Vanuit ons gezamenlijk geloof is dat we
verschil kunnen maken. Voor dat ene kind. Voor
zoveel mogelijk kinderen.

In november is de RI&E afgenomen. Hierin ook aandacht voor
ervaren werkdruk. Die is, ondanks
de weloverwogen inzet van werkdrukmiddelen, hoog. Hierin speelt
Corona een rol.

Giel zit in de
kleutergroep; Hij
heeft het syndroom
KIND ONDERWIJS KWALITEIT
van Down. In de
Iedereen is welkom op onze scholen/
gang zegt de ene
kindcentra. Iedereen mag zijn wie hij
kleuter tegen de andere:
of zij is. Het kind is onze leidraad.
“Giel is echt heel anders
Ook in een nieuwe werkelijkheid
van onderwijs op afstand. Ieder
dan wij.’ (Juf houdt adem
kind is onze opdracht. We lein) ‘Giel gaat naar de kerk en
ren kinderen kennen in al hun
wij allemaal niet’
eigenheid, creativiteit en diSchoolbreed project was Geloof
versiteit. Leren en lesgeven
en Cultuur.
is persoonltijk. We hebben

hoge verwachtingen. We
kiezen voor diepgang
en nieuwsgierigheid.
Ons onderwijs deugt.

Vanuit SAAM* is er op verschillende manieren veel steun geweest door middel van kaartjes, vlogs en dergelijke. De ruimte
die door SAAM* gegeven wordt - doen wat goed is voor
je school - geeft vertrouwen. SAAM* staan we sterk.

WAT WE OOK NOG WILLEN ZEGGEN

Wat missen we de échte verbinding. Met ouders, met elkaar
als team. We zijn altijd op zoek naar deze verbinding. En
dat blijft elke dag een uitdaging.
Vol optimisme zien we uit naar 2021 waar we ons
prachtige gebouw eindelijk officieel samen kunnen
openen.

Als opleidingsschool zijn we een
professionele leer-werkgemeenschap; ook voor studenten. Heel
blij zijn we met deze spiegel die
ons wordt voorgehouden. Dit jaar
zijn 8 studenten en 2 zij-instromers
aan ons toevertrouwd.

SAMEN
We leren en werken in betekenisvolle verbinding met elkaar
en met de werkelijkheid om ons
heen. Elke school is verbonden
met de wijk of het dorp. Scholen kiezen 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.

