SAAM&vatting
juni t/m december 2019

Binnen De Fonkeling reizen kinderen
en hun families, samen met het team,
doelgericht de wereld rond waar we
veel zien en beleven.

Het kind straalt tijdens de reis die het
maakt op De Fonkeling. Optimistisch
kijken we uit naar de toekomst en
hebben plezier met elkaar. We vieren
mijlpalen en delen met families onze
omgeving en onze routes. Tijdens de
mediawijsheiddag hebben wij stilgestaan bij de mogelijkheden van de
toekomst.

Baissschool
de Fonkeling

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
STRALEN &
in de ontwikkeling van onszelf. Dit is merkbaar door...
SCHITTEREN
Meerdere ogen volgen het kind, talenten binnen het team worden
We stralen en schitteren
ingezet. De ruimte binnen De Fonkeling sluit aan bij ons onderwijs
en zijn trots op onszelf. We
en wordt ingezet voor een diversiteit aan activiteiten.
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 herWe kiezen voor uitdagingen als programmeren, presenteinneringen. We zien uit naar de
ren en bewegend leren. Digitaal inchecken zal straks tot
toekomst en hebben plezier in ons
de mogelijkheden behoren. Om je reis te vergemakkelijwerk.
ken bieden wij Engels vanaf groep 1 aan.

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‘Volgens mij is de toets vooral voor de juf, zodat
men verantwoordelijk voor
ze weet wat ze de volgende keer uit moet leggen’.
de school en stichting.
We voelen ons er veilig.
We kiezen voor diepgang en nieuwsgierigheid.
Ons onderwijs deugt! Dit jaar werden wij bezocht
door inspectie, auditteam en deden wij zelfevaluatie.
Dit leverde het volgende beeld op...
Meerdere ogen volgen het kind, talenten binnen het
team worden ingezet. De ruimte binnen De Fonkeling
sluit aan bij ons onderwijs en wordt ingezet voor
een diversiteit aan activiteiten. We blijven ons
onderwijs ontwikkelen!
WAT WE OOK NOG WILLEN ZEGGEN

Iedereen is verantwoordelijk voor
de hele school. Samen aan een
schoolplein werken of SAMENwerkend leren op een heuse
glijbaan!

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 Fonkeling maakt verbinding met kinderen, hun families en onze
Verzuimcijfer 5,8%
partners voor onderwijs, omgeving, opvang en maatschappij.
Bedrag werkdrukmiddelen € 148.586
We hechten waarde aan de keuzevrijheid door twee onderwijsconcepten aan te bieden binnen onze school. Samen zijn
We hebben een eventmanager voor de organisatie van activiteiten
we verantwoordelijk voor kansen voor alle kinderen en het
binnen onze school. Elke leerkracht heeft elke dag een half uur pauze.
team.
Dit wordt mogelijk gemaakt door professionele opvang van AVEM. Daarnaast hebben leerkrachten extra dagen voor toetsing en specialisme voor de
coördinatoren.

