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“leren en lesgeven is intellectueel
uitdagend”

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
RUIMTE EN RICHTING
van onszelf. Dit is in het
We maken ruimte voor talent.
We durven te twijfelen. We stiafgelopen jaar merkbaar
muleren het maken van eigen
geworden door een teamkeuzes en we tonen eigetraject aan te gaan om onze
naarschap in de ontwikprofessionele cultuur en houding
keling van onszelf. We
onder de loep te nemen. Wat wilmaken tijd en hebben
len we behouden, waar nemen we
geduld. Er is vrijheid in
afscheid van en wat willen we verder
gebondenheid. We
ontwikkelen.
hebben oprechte
nieuwsgierigheid
naar de ander.

We hebben het lef veranderingen aan
te gaan, grenzen te verleggen en grenzen
te stellen. We zijn samen op weg naar een
lerende school. We werken als team aan bewustwording van persoonlijk leiderschap gekoppeld aan het eigen handelen. Kritisch kijken naar
onze visie. Is deze passend genoeg is voor de
toekomst van O.B.S. Mettegeupel.

WAT WE OOK NOG WILLEN ZEGGEN

We zijn dit schooljaar bewust gestart met startgesprekken (kind –
leerkracht - ouder) om de verbinding met elkaar te maken. In deze
gesprekken werden o.a. wederzijdse verwachtingen uitgesproken.
Vanuit de werkdrukmiddelen betalen wij onze onderwijsassistente.
Zij helpt de collega’s bij de begeleiding van individuele of groepjes
kinderen en ondersteunt tijdens de
lessen. Zo kunnen collega’s extra
zorg bieden.

We krijgen kinderen steeds beter
in beeld, ook tijdens
de Coronaperiode.

KIND ONDERWIJS KWALITEIT
Iedereen is welkom op onze scholen/
kindcentra. Iedereen mag zijn wie hij
of zij is. Het kind is onze leidraad.
We willen nog beter
Ook in een nieuwe werkelijkheid
van onderwijs op afstand. Ieder
aansluiten bij de onderwijskind is onze opdracht. We lebehoeften van het kind, o.a.
ren kinderen kennen in al hun
door groepsdoorbrekend te
eigenheid, creativiteit en diwerken. Een eerste stap hierin
versiteit. Leren en lesgeven
is gezet door vanaf groep 5 de
is persoonlijk. We hebben
hoge verwachtingen. We
Nieuwsbegrip-lessen, met succes,
kiezen voor diepgang
per niveau aan te bieden.
en nieuwsgierigheid.
Ons onderwijs deugt.

We werken met BOUW! Kinderen uit de middenbouw worden hierbij
begeleid door kinderen van de bovenbouw onder supervisie van onze
leerkrachtondersteuner. De samenwerking verloopt mooi en die
successen willen we vieren. Vandaar dat de tutoren uitgenodigd worden voor een Tutor-Theetje. Meteen een mooi
moment om samen te evalueren.

Door Corona beperkingen
zijn we ondertussen experts
geworden in creatief, oplossingsgericht denken. Zo
SAMEN
hebben we dit schooljaar
We leren en werken in betekegeen schoolreisje genisvolle verbinding met elkaar
had maar een fantasen met de werkelijkheid om ons
tische muzikale dag
heen. Elke school is verbonden
o.b.v. Drum4fun. Wat mooi om alle kinderen te
met de wijk of het dorp. Scholen kiezien stralen door samen muziek te maken.
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.

