SAAM&vatting
OBS Kompas

Verder dan gevraagd!

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
Obs Kompas vierde in 2018 het 5-jarig bestaan. Samen
met Circus Rotjeknor hebben wij een mooie voorstelling
toekomst en hebben
gepresenteerd.
plezier in ons werk.
Wij zij nu bezig met de 5 volgende geweldige jaren!
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 8,2

8,3

Collega’s

Over de resultaten van de tevredenheidsmetingen voeren we het ‘goede
gesprek’ met kinderen, ouders en collega’s.
Tijdens de inspectie werd aan een groepje leerlingen gevraagd wat zeker
anders moet op school. Het antwoord was: “Als wij iets willen veranderen
moeten wij dat zelf regelen! Samen dus!”

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
maakten merk je aan dat kinderen en leerlingen beginnen met
het einddoel voor ogen. Hiermee bepalen zij waar ze naar toe
willen werken en welke tussenstappen zij moeten maken. Ons
einddoel is dat een leerling met alle persoonlijke kwaliteiten
ZIEN & ZIJN
een goede plek vindt in het voortgezet onderwijs, maar
We
zijn wat we
veel belangrijker nog in de maatschappij. Kinderen leren
zeggen
en
zien
keuzes te maken en belangrijker nog, zij kunnen deze
elkaar. De mens staat
verantwoorden!
centraal en niet de functie.
Dit verantwoordelijkheidsgevoel merk je aan de rollen
die kinderen innemen binnen de klas, maar zeker
We geven vorm aan pedaook binnen de school.
gogisch partnerschap. Respect
Kinderen moeten veel binnen de school, maar
en vertrouwen in elkaar vormen
dit verschuift voor hen steeds meer naar meer
onze basis. We laten zien wat we
WILLEN binnen de school.
kennen, wat we kunnen en wie we
zijn.
WAT WE OOK NOG WILLEN ZEGGEN

SAMEN
We leren en werken in verbinding met elkaar. Onze
school heeft zijn eigen verbinding met de wijk of 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

€ 4.278

Wij zetten de werkdrukgelden in om leerkrachten en Intern
begeleider meer tijd te geven omr rapportages (rapporten,
etc) en analyses te maken van de leerlingen. Dit heeft een
directe invloed op het onderwijsaanbod dat elke leerling
afzonderlijk krijgt.
Ons einddoel, elke leerling wordt optimaal begeleid, krijgt
hierdoor nog meer vorm.

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.

OBS kompas is een school met kleine groepen,
waar met de 7 gewoonten van Covey wordt gewerkt.
Leerlingen leren vanaf de eerste dag om zelf
verantwoording te nemen voor hun leven, in een
beschermde omgeving, met veel begeleiding.
Gedurende de jaren zie je de leerlingen een steeds
grotere rol nemen in hun plek binnen de school.

Zo doen onze kinderen dat!
Bij SAAM* gaven wij aandacht aan de
brede ontwikkeling van kinderen.
Samen werken of spelen veriest van
meerdere personen een goede inzet. Dit
kan je niet zomaar!
Kijkt u eens naar onze 7 gewoonten
en ontdek welke vaardigheden onze
leerlingen ontwikkelen om de persoon te
worden waarmee je graag samen speelt
of werkt. Win-Win is natuurlijk al erg
duidelijk!

