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Uilenspiegel, waar iedereen
zichzelf mag worden!

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.

We stimuleren het maken van eigen keuzes en we tonen eigenaarschap
in de ontwikkeling van onszelf. Dit is merkbaar door…
STRALEN &
Omdat we een goede leescultuur belangrijk vinden, besteden we aanSCHITTEREN
dacht aan boekpromotie. Vanuit autonomie krijgt iedere leerkracht
We stralen en schitteren
de ruimte dit zelf in te vullen. In groep 3-4 lezen grootouders voor.
en zijn trots op onszelf. We
In groep 4-5 wordt gewerkt met een zelfgeschreven boek. In de
hebben het lef veranderingroepen 1-2 komt de burgemeester voorlezen.
gen aan te gaan en grenzen te
We hebben het lef veranderingen aan te gaan, grenzen te ververleggen. We vieren mijlpalen,
leggen en grenzen te stellen. Dat zie je in ons aanbod van...
delen momenten en creëren herWereldorientatie, waarbij we de creatieve vakken, muziek,
inneringen. We zien uit naar de
techniek, ICT en taal integreren binnen de thema’s. Hiertoekomst en hebben plezier in ons
mee zorgen we voor een betekenisvol en samenhanwerk.
gend aanbod waarbij onderzoekend en ontdekkend
leren centraal staat.
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 saWe hebben nieuwe Chromebooks, waardoor kinderen ook thuis - in the
men verantwoordelijk voor
cloud - verder kunnen werken aan waar ze op school aan zijn begonnen. Eén
de school en stichting.
van de leerlingen is meteen begonnen en vertelde op school de onderstaande
We voelen ons er veilig.
quote. Wat een betrokkenheid!
“Ik heb mijn presentatie al af; kijk eens wat ik allemaal al gedaan heb!”
We kiezen voor diepgang en nieuwsgierigheid. Ons onderwijs deugt! Dit jaar werden
wij bezocht door inspectie / auditteam / daltonvisitatie of deden wij zelfevaluatie. Dit
leverde het volgende beeld op…
Bij alle activiteiten streven wij naar betrokkenheid. We meten deze ook en trainen
onszelf en elkaar in het uniform scoren ervan. Het kindvolgsysteem LOOQIN helpt
ons om naast betrokkenheid ook welbevinden, competenties en prestaties van
kinderen in kaart te brengen, waardoor we ze optimaal kunnen begeleiden.

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.

Hanny, een vrijwilligster die al jaren bij ons werkt, geeft haar vrijVerzuimcijfer 4,4%
willigersbijdrage terug aan onze school. Voorwaarde is dat wij
Bedrag werkdrukmiddelen € 24.673
met dat geld dingen doen waar we normaal gesproken geen
budget voor hebben. Dit jaar konden we dankzij haar voor
Af en toe worden leerkrachten vervangen en kunnen zich laten inspireren
honderden euro’s aan executieve spellen kopen. De kindedoor een collega, buiten de klas werken aan hun administratieve taken, of
ren zijn er gek op!
andere taken uitvoeren waaraan ze anders lastig toekomen. Het is fijn om
hier in alle rust aan te kunnen werken en draagt bij aan een lager gevoel van
werkdruk.

