SAAM&vatting
juni t/m december 2019

Je eigen weg; klaar voor
de toekomst!

Daltonschool
De Evenaar

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
het flexibele werken met ons nieuwe
meubilair, passend bij onze Daltonvisie.

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 toekomst
en hebben plezier in ons werk.

We hebben het lef veranderingen
aan te gaan, grenzen te verleggen en grenzen te stellen. Dat
zie je in ons aanbod van Blink.
Een heuse ‘Ik houd van Holland Quiz’ gemaakt door
de kinderen van groep 5
en 6 voor hun ouders.

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 saGehoord van een kind:
men verantwoordelijk voor
de school en stichting.
‘Wat knap dat jij je
We voelen ons er veilig.
spreekbeurt eerst in
een klein groepje
hebt geoefend en
het daarna dan toch
voor de hele klas durft’.

WAT WE OOK NOG WILLEN ZEGGEN

Afgelopen maanden zijn we met het team en de MR in
gesprek gegaan over onze dromen, onze ontwikkelingen
en verbeterpunten. Zo zijn we gekomen tot ons schoolplan
20-24. We gaan vooruit. Met de school. Met de kinderen.
Op naar de toekomst.

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.
Verzuimcijfer 5,9% - Bedrag werkdrukmiddelen € 63.419
We hebben twee muziekleraren aangesteld.
Hiermee zetten we vanuit
onze werkdrukgelden in op
ons cultuurprofiel en hebben
de leraren tijdvoor administratieve taken.

