SAAM&vatting
OBS de Uilenbrink Veghel

Het maximale halen uit
hoofden, handen en harten.

juni tot en met december 2018

Hier zijn wij trots op!

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.

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 De Uilenbrink heeft veel te geven!
toekomst en hebben
plezier in ons werk.

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

Leerlingen 8,4

8,0

Collega’s

Over de resultaten van de tevredenheidsmetingen voeren we het ‘goede
gesprek’ met kinderen, ouders en collega’s.
Ouders, kinderen en personeel zijn tevreden over de Uilenbrink. Al gedurende een aantal jaren is een stabiel beeld te zien. Toch ook weer voldoende
uitdaging om in de komende tijd de tevredenheid te zien stijgen.

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…
Een zeer actueel onderwerp is de aanstaande verbouwing van
ons 40-jarige gebouw. Voor ons de uitdaging om onze visie
te koppelen aan de vormgeving van het gebouw. Team, kinZIEN & ZIJN
deren en ouders leveren ideeën, zodat het resultaat straks
We
zijn wat we
vanuit verschillende perspectieven optimaal tot stand
zeggen
en
zien
komt. Onze visie wordt mede aangescherpt door een
elkaar. De mens staat
werkgroep ‘wereld oriënterend onderwijs’ die zoekt
centraal en niet de functie.
naar mogelijkheden om een zo breed mogelijke groep
kinderen tot leren te activeren.
We geven vorm aan pedaOok wordt de verkeerssituatie rond de school onder
gogisch partnerschap. Respect
de loep genomen in samenwerking met kinderen,
en vertrouwen in elkaar vormen
Veilig Verkeer Nederland, gemeente Meierijstad
onze basis. We laten zien wat we
en de buurtbewoners.
kennen, wat we kunnen en wie we
zijn.
WAT WE OOK NOG WILLEN ZEGGEN

Gesprek

7,7

Werkdrukmiddelen gebaseerd
op leerlingenaantal

€31.564

Het volledig beschikbare budget is door het team ingezet in
extra personeel. Eén dagdeel per 3 a 4 weken is deze ‘extra’
leraar in de groep. De groepsleraar bepaalt de wijze van ondersteuning, b.v. het overnemen van de gehele groep zodat
administratieve werkzaamheden verricht kunnen worden. Uit
de evaluatie blijkt dat deze inzet van middelen als werkdruk
verminderend wordt ervaren.

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.

We zijn trots dat zoveel kinderen met plezier naar
school komen.
We zien uit naar de nieuwe kunstateliers met mooie
reflectiemomenten en afsluitende expositie.
We zijn op weg naar een nieuw schoolgebouw waar we
nog beter ‘het maximale kunnen halen uit hoofden, handen
en harten’.
We zijn tevreden over onze organisatie met duo-directie en
nieuwe collega’s die zich thuis voelen.

De analyse van het begrijpend lezen
heeft geleid tot een verdieping van
‘wat werkt’. Onder leiding van onze
specialisten heeft een praktische
vertaling van ‘wat werkt’ een plaats
gekregen in de wekelijkse lessen. Tijdens een studiedag in maart 2019
wordt met hele team de verdiepingsslag voortgezet.

