Kompas
Openbare Basisschool

Leren vanuit vertrouwen!

Iedere week krijgen de kinderen in de
groepen 3/4 en 5/6 dansles. De kinderen
genieten ervan, ze stralen en schitteren,
maar kunnen ook hun fantasie en creativiteit
laten spreken. Een mooi evenwicht tussen
inspanning en ontspanning!

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.

Dit schooljaar zijn we
gestart met de methode
Estafette. Om zo de kinderen
te laten groeien met
RUIMTE EN RICHTING
begrijpend
en studerend
We maken ruimte voor talent.
lezen,
technisch
lezen maar
We durven te twijfelen. We stiook woordenschat en spelling.
muleren het maken van eigen
Hierdoor kijken wij als team ook
keuzes en we tonen eigeweer extra kritisch naar ons taalnaarschap in de ontwiken leesonderwijs en leren net als
keling van onszelf. We
de
kinderen.
maken tijd en hebben
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We hebben iedere week een dag
vervanging in de school om zo een
groep over te kunnen nemen, leerkrachten de tijd te geven andere taken te vervullen, groepen te ondersteunen, kinderen te helpen. Deze
‘extra tijd’ werkte positief op de
vermindering van werkdruk! Tevens
kunnen we zo beter het gesprek
voeren over de ondersteuning; wat
is nodig om de juiste zorg in de
groepen te hebben?
Om zo het komende jaar zo goed
mogelijk in te gaan en voorbereid
te zijn op Anders Arrangeren.

geduld. Er is vrijheid in
We hebben het lef veranderingen aan
gebondenheid. We
te gaan, grenzen te verleggen en grenhebben oprechte
zen te stellen.
nieuwsgierigheid
OBS Kompas is een inclusieve school,
naar de ander.

Wij kijken
naar ieder kind
als individu. We
KIND ONDERWIJS KWALITEIT
passen het aanbod
Iedereen is welkom op onze scholen/
aan aan de mogelijkkindcentra. Iedereen mag zijn wie hij
heden van ieder kind.
of zij is. Het kind is onze leidraad.
We hebben leerdoelen
Ook in een nieuwe werkelijkheid
van onderwijs op afstand. Ieder
scherp voor ogen en helkind is onze opdracht. We lepen de kinderen te groeien
ren kinderen kennen in al hun
binnen het eigen kunnen. In
eigenheid, creativiteit en dinauw contact met het kind,
versiteit. Leren en lesgeven
de ouder, zorg en onderwijs.
is persoonltijk. We hebben
hoge verwachtingen. We
Waar een kleine school, groots
kiezen voor diepgang
kan zijn!

WAT WE OOK NOG WILLEN ZEGGEN

Hoe konden we er samen voor zorgen dat de pauze weer een
fijn kwartier werd? Samen met de kinderen in de bovenbouw
hebben we gekeken naar oplossingen. Een dag in de week
de mogelijkheid om te spelen in een naastgelegen speeltuintje, aanschaf van ander buitenspeelgoed, inzet van
andere spellen met ‘scheidsrechters’. De speelplaats
werd weer van en voor alle kinderen!

waar ieder kind welkom is. Wij willen voor
ieder kind het verschil maken en ze allemaal
een brede basis meegeven voor een kansrijke
toekomst. Waar veranderingen nodig zijn in het
aanbieden van zorg, gaan wij deze aan en maken het meer onderdeel van de dagelijkse manier
van werken in de groep.

In deze periode hebben we nog meer geleerd hoe The
leader in Me ons kan helpen in het leven. Goed voor jezelf en anderen zorgen, doelen stellen, durf te vragen,
zoveel mogelijk in contact blijven met elkaar. Samen!

en nieuwsgierigheid.
Ons onderwijs deugt.

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.

