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Oog en hart voor elkaar
Chillen of metselen

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.
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We stimuleren het maken van eigen keuzes en we tonen eigenaarschap in de
ontwikkeling van onszelf. Dit is merkbaar door…
STRALEN &
Contractwerk & sporenbeleid:
We maken keuzes door te kiezen voor een contractbrief waarin doelgericht
SCHITTEREN
werken centraal staat. Daaraan gekoppeld een 3-sporenbeleid, waarin
We stralen en schitteren
kinderen zichzelf plaatsen met als leidraad zelfkennis, gekoppeld aan
en zijn trots op onszelf. We
autonomie.
hebben het lef veranderin-

Met het buitenspelen hebben de kinderen zelf
een hangmat gemaakt, lekker chillen. Een
ander groepje was ijverig aan het metselen.
Het ging er vakkundig aan toe.

gen 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...
Flexplekken
Vanuit de kinderen ontstond er behoefte aan ruimte en rust. Na
een vergadering met de kinderen besloten we om te gaan
werken met flexplekken. Ook aan de flexplekken zijn criteria
gekoppeld in een 3-sporenbeleid.

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
maatschappij. We zijn samen verantwoordelijk voor
We kiezen voor diepgang en nieuwsgierigheid. Ons onderwijs deugt!
de school en stichting.
Dit jaar werden wij bezocht door inspectie / auditteam of deden wij
We voelen ons er veilig.
zelfevaluatie. Dit leverde het volgende beeld op…
Wij kijken met trots terug op het inspectieonderzoek. Een mooi compliment
werd gegeven door de inspecteur, “Alles wat ik op jullie website en in de
schoolgids heb gelezen, heb ik vandaag gezien en terug gehoord in de verhalen
van de kinderen, het team en het MT. Heel bijzonder”.

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.

Kindcentrum Germenzeel.
Verzuimcijfer 6,6%
Op 9 december hebben we ouders kunnen informeren over
Bedrag werkdrukmiddelen € 41.669
de voortgang van de nieuwbouw en hebben met trots de
nieuwe bouwtekening laten zien. Ook hebben we een eerste
Met onze werkdrukmiddelen 2019-2020 hebben we de ondersteuning
inkijk gegeven over de inrichtingsplannen die er zijn voor
door onderwijsassistentes uitgebreid met 0,5 wtf. In totaal wordt 0,9 wtf
Camelot en het proces dat we met de pedagogische
t.b.v. de onderwijsassistenten betaald uit de werkdrukmiddelen. Verder
inrichter doorlopen.
wordt een vakleerkracht betaald, die alle gymlessen van groep 3 t/m 8 verzorgt. Ook surveillanten, die structureel surveilleren maar niet professioneel
verbonden zijn aan onze school worden hieruit bekostigd.

