SAAM&vatting
OBS Uilenspiegel

Uilenspiegel, een school waar
iedereen zichzelf mag worden!

juni tot en met december 2018

Hier zijn wij trots op!

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
Trots, dat zijn de kinderen. Ze etaleren de werkjes die
ze hebben gemaakt. Om aan papa en mama te laten
toekomst en hebben
zien. Ze geven elkaar complimentjes tijdens een stille
plezier in ons werk.
dialoog. Gewoon schitterend!
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

Gesprek

8,3

Leerlingen 8,0

7,8

Collega’s

Over de resultaten van de tevredenheidsmetingen voeren we het ‘goede
gesprek’ met kinderen, ouders en collega’s.
Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn tevreden over Uilenspiegel. Ze
waarderen ons met hoge cijfers. Dat sterkt ons in waar we mee bezig zijn en
we zijn er blij mee!

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…
Betrokkenheid, welbevinden en verbondenheid. Dat zijn onze
vertrekpunten. Van daaruit is ons onderwijs opgebouwd.
ZIEN & ZIJN
Wij geloven dat ontwikkeling plaats gaat vinden wanneer
We
zijn wat we
er vanuit betrokkenheid en welbevinden wordt gewerkt.
zeggen
en
zien
Daar moeten we dus op inzetten. Dat is onze missie,
elkaar. De mens staat
onze visie. We kijken samen naar het werken van
centraal en niet de functie.
kinderen en scoren de betrokkenheid. We creëren een
rijke, uitdagende leeromgeving en betekenisvolle
We geven vorm aan pedalesinhouden die leiden tot optimale betrokkenheid
gogisch partnerschap. Respect
en daarmee de beste kans op het realiseren van
en vertrouwen in elkaar vormen
onze doelen. Niet de doelen verschillen, maar
onze basis. We laten zien wat we
wel de weg ernaar toe.
kennen, wat we kunnen en wie we
zijn.
WAT WE OOK NOG WILLEN ZEGGEN

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.

Werkdrukmiddelen gebaseerd
op leerlingenaantal

€ 7.648

Wij vinden het belangrijk dat er zoveel mogelijk aandacht
uitgaat naar goede lessen. Op maandag en donderdag is
een extra leerkracht inzetbaar in de verschillende klassen,
zodat de groepsleerkracht meer tijd krijgt voor zijn of haar
groep. Tijd om nog betere lessen en begeleiding aan de
kinderen te kunnen geven. Zo doen wij dat.

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.

2018 was een jaar van veranderingen. We zitten
nu op een tijdelijke school en kijken vooruit naar de
nieuwe school met nieuwe kansen. We hebben het
hoogste punt van de nieuwbouw gevierd en kregen een
rondleiding. Keuzes voor de inrichting worden gemaakt
op basis van onze visie. Ouders, kinderen en leerkrachten werken hierbij prachtig samen. Dat is kenmerkend voor
Uilenspiegel.

Zo doen onze kinderen dat!
Bij SAAM* gaven wij aandacht aan de
brede ontwikkeling van kinderen.
Wij staan voor kwaliteit, maar altijd
vanuit de brede benadering van kinderen.
Daarom hanteren wij werkvormen als
projectwerk, ateliers en vrij initiatief.
Werkvormen waarbinnen kinderen zelf
keuzes maken, verantwoordelijkheid
nemen en meer grip krijgen op de
werkelijkheid om hen heen. Uilenspiegel,
een school waar iedereen zichzelf mag
worden!

