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STRALEN
We stralen en zijn trots op onszelf. De wereld is dynamisch, we richten onze blik naar binnen en buiten en maken dan keuzes. We vieren mijlpalen, delen momenten en
creëren herinneringen. We zien met optimisme uit naar de
toekomst en hebben plezier in ons werk.

Geduld en optimisme! Eindelijk kon onze lang uitgestelde
schoolreis (vanwege coronamaatregelen) doorgaan!

KIND ONDERWIJS KWALITEIT
Iedereen is welkom op onze scholen/kindcentra.
Iedereen mag zijn wie hij of zij is. Het kind is onze
leidraad. Ieder kind is onze opdracht. We leren samen
met de kinderopvang het kind en zijn talenten kennen
in al zijn eigenheid, creativiteit en diversiteit. We gunnen
kinderen zo lang mogelijk thuisnabij onderwijs en opvang.
Leren en lesgeven is persoonlijk. We dagen uit, hebben hoge
verwachtingen en laten ons verrassen. Ons onderwijs deugt.

In 2021 was weinig sprake van continuïteit en stabiliteit in
het onderwijs. We hebben te maken gehad met sluiting van
de scholen, volop veranderende regels t.a.v. snottebellen en
quarantaines, het lerarentekort: het zijn allemaal uitdagingen. Die
we samen oppakten.
Gelukkig viel het mee met de besmettingen en kon ons onderwijs
veelal fysiek doorgaan. Het werken en spelen in cohorten vergde
flexibiliteit van iedereen.
Onze visie zin: “Iedereen is verbonden met elkaar en
verantwoordelijk voor gehele school” werd gevoeld in alle
geledingen (kinderen, collega’s en MR) binnen school. Dank
hiervoor!

RUIMTE & RICHTING
We maken ruimte voor onderzoek, vakmanschap en talent. We
baseren ons op feiten, gedegen kennis & informatie en durven
ook te twijfelen. We stimuleren het maken van eigen keuzes.
We maken tijd en hebben geduld. We tonen eigenaarschap
in de ontwikkeling van onszelf, de ander en de omgeving.
We nemen actief deel aan de maatschappij en zijn oprecht nieuwsgierig naar de ander. We hebben het lef
veranderingen aan te gaan, grenzen te verleggen en
grenzen te stellen.

In januari 2021 hebben we vanuit geduld en optimisme SAAM*
gekozen voor een pas op de plaats, vanuit de focus op het kunnen
getuigen over de ontwikkeling van kinderen.
We hebben het SAAM focus document NPO gemaakt. We
hebben ons onderwijs onder een vergrootglas gelegd. Door goed
in te zoomen op kind- groeps- en schoolniveau hebben we een
analyse kunnen maken. Vanuit die analyse zijn er prioriteringen
en duurzame keuzes gemaakt. Eén van die keuzes was om
een nieuwe visie te ontwikkelen. Onze “oude” visie was niet
genoeg richting gevend en gaf ons te weinig handvatten om als
onderlegger voor ons onderwijs te kunnen fungeren.

WAT WE OOK NOG WILLEN ZEGGEN

Wij zijn trots op onze nieuwe visie en missie. Dit geeft ons richting
en is een leidraad bij onze beslissingen t.a.v.het onderwijs op
OBS Mettegeupel. De nieuwe visie staat vermeld op onze mooie
nieuwe website: www.obsmettegeupel.nl

SAMEN
We leren en werken in betekenisvolle verbinding met
elkaar en met de werkelijkheid om ons heen. Wij nemen
onze maatschappelijke opdracht serieus. We zetten ons
in voor duurzame samenwerking in onze regio en binnen
SAAM*. We realiseren partnerschappen om doelstellingen
te bereiken. We waarderen diversiteit, daarmee is school een
democratische gemeenschap en draagt bij aan de maatschappij.
Samen zijn we verantwoordelijk voor kansen voor alle kinderen.

Met het team en de MR is de schoolscan besproken en het plan
van aanpak. Op cognitief niveau leggen we vooral de focus op
ons rekenonderwijs. Door de teamtraining van Annegé over de
nieuwe ontwikkelingen bij Snappet en het structureel inzetten van
“Met sprongen Vooruit” in iedere groep, hebben we een mooie
verdiepingsslag kunnen maken met het team.

ZIEN & ZIJN
We zijn wat we zeggen en zien elkaar. De mens staat
centraal en niet de functie. We geven vorm aan pedagogisch partnerschap. We blijven trouw aan respectvolle
omgang, een open cultuur. We verantwoorden in woord
en beeld over ons leren en werken. We laten zien wie we
zijn, wat we kennen en kunnen.

De ontwikkeling van kinderen in beeld hebben en in beweging
houden is de kern van onze opdracht. Op basis van de
SAAM*wijzer Analyse hebben we in 2021 extra diepgang
gemaakt op het in beeld hebben van de ontwikkeling van
kinderen. De analyse gaf aan dat de leerkracht ertoe doet! Dat
betekent dat ondanks alle goede online lessen, onze kinderen toch
de nabijheid van de leerkracht hebben gemist. We zien dit terug
vooral bij het rekenen. Daarom focus op het rekenonderwijs.

