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Het maximale halen uit de hoofden handen
en harten van de kinderen en onszelf

Maandag 25 november hebben 5
kinderen van OBS De Uilenbrink de
Kindergemeenteraadsverkiezing van
de gemeente Meierijstad gewonnen.

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 &
Leraren hebben passend bij de ontwikkeling van de school zich verSCHITTEREN
diept in leren zichtbaar maken door expertise te halen bij een lanWe stralen en schitteren
delijke organisatie. Hiermee dragen zij bij aan de kwaliteitsimpuls
en zijn trots op onszelf. We
binnen de groepen.
hebben het lef veranderingen 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 herDe TOPklas techniek en natuur is in volle gang. Er zijn bedrijinneringen. We zien uit naar de
ven bezocht, er wordt nauw samengewerkt met het vmbo.
toekomst en hebben plezier in ons
Gastdocenten brengen de kinderen bepaalde specifieke
werk.
vaardigheden bij.

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 sa‘Tijdens een interview van een journalist van het Brabants Dagblad
men verantwoordelijk voor
voor de TOPklas techniek en Natuur zei Nouri: “Ik ben nu trots op
de school en stichting.
mezelf. Ik kan nu echt leuke dingen doen”.
We voelen ons er veilig.
We kiezen voor diepgang en nieuwsgierigheid. Ons onderwijs deugt!
Dit jaar werden wij bezocht door inspectie / auditteam of deden wij
zelfevaluatie. Dit leverde het volgende beeld op…
In november werden we bezocht door het interne auditteam. Men was zeer te
spreken over het werken met leerdoelen in iedere groep. Zelfs het reflecteren
met de kinderen werd in de verschillende groepen teruggezien en als
natuurlijk benoemd.

WAT WE OOK NOG WILLEN ZEGGEN

https://obsdeuilenbrink.saamscholen.nl/Nieuws/art/6766/
omg-75-jaar-maakt-indruk-opgroepen-7-en-8

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.

De vernieuwbouw van De Uilenbrink: een projectgroep waarin
Verzuimcijfer 0,8%
alle disciplines vertegenwoordigd zijn heeft plannen gemaakt
Bedrag werkdrukmiddelen € 85.716
voor het realiseren van een toekomstbestendig schoolgebouw. Er wordt gesproken over de efficiënte inrichting van
De werkdrukmiddelen zijn door het team volledig ingezet voor onderklaslokalen, gebruik van openbare ruimtes. Wat heerlijk om
wijsassistentie, eventmanagement en een aanstelling voor een flexleraar.
in 2020 zoiets moois Saam te mogen gaan bouwen.
Deze inzet wordt door de medewerkers benut voor het verwerken van administratieve taken. Het team ervaart mede hierdoor minder werkdruk.

