
KIND ONDERWIJS KWALITEIT
Iedereen is welkom op onze scholen/

kindcentra. Iedereen mag zijn wie hij 
of zij is. Het kind is onze leidraad. 

Ook in een nieuwe werkelijkheid 
van onderwijs op afstand. Ieder 

kind is onze opdracht. We le-
ren kinderen kennen in al hun 

eigenheid, creativiteit en di-
versiteit. Leren en lesgeven 

is persoonlijk. We hebben 
hoge verwachtingen. We 
kiezen voor diepgang 

en nieuwsgierigheid.
Ons onderwijs deugt.

STRALEN 
We stralen en schit-
teren en zijn trots op 
onszelf. We hebben het 
lef veranderingen aan te 
gaan en grenzen te ver-
leggen. We vieren mijlpalen, 
delen momenten en creëren 
herinneringen. We zien uit naar 
de toekomst en hebben plezier in 
ons werk.

Het afgelopen jaar 
hebben we de handen 

ineengeslagen om de zorg 
voor onze kinderen meer in 

de klas te organiseren. We zijn 
in gesprek gegaan met groepen 

kinderen die dezelfde onderwijs-
behoeftes hebben en zorg nodig 

hebben. Met hulp van de leraar-
ondersteuner, onderwijsassistent en 

kindercoaches hebben we elkaar on-
dersteund en ons meer verantwoordelijk 

gevoeld voor de kinderen en voor elkaar. 
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SAMEN
We leren en werken in beteke-

nisvolle verbinding met elkaar 
en met de werkelijkheid om ons 

heen. Elke school is verbonden 
met de wijk of het dorp. Scholen kie-

zen een eigen schoolconcept of pro-
filering. We waarderen diversiteit. Een 

school is een democratische gemeen-
schap en draagt bij aan de maatschappij. 

We zijn samen verantwoordelijk voor de 
school en stichting. We voelen ons er veilig.

Helaas is Corona niet aan onze school voorbijgegaan. In de 
herfstvakantie werden zes leerkrachten ziek. Daarnaast vielen 
4 collega’s uit om andere (ziekte-)redenen. 
Met vereende krachten hebben we de school open ge-
houden en we hebben het onderwijsprogramma kunnen 
blijven aanbieden. Wat hebben we de kinderen en team-
leden vaak moeten missen in dit bijzondere jaar! In de 
coronaperiode hebben onze betrokken ouders steeds 
‘coronaproof’ gezorgd dat de kinderen veel leuke 
activiteiten kregen aangeboden tijdens bijvoorbeeld 
de feestdagen.

ZIEN & ZIJN
We zijn wat we zeggen en 

zien elkaar. We maken 
geen onderscheid tussen 

kinderen, ouders, lera-
ren, directeuren en an-

deren, de mens staat 
centraal en niet de 

functie. We geven 
vorm aan peda-

gogisch part-
nerschap. 

RUIMTE EN RICHTING
We maken ruimte voor talent. 
We durven te twijfelen. We sti-
muleren het maken van eigen 
keuzes en we tonen eige-
naarschap in de ontwik-
keling van onszelf. We 
maken tijd en hebben 
geduld. Er is vrijheid in 
gebondenheid. We 
hebben oprechte 
nieuwsgierigheid 
naar de ander.

We hebben groepsdoorbrekende activiteiten georganiseerd in de 
middenbouw. Kinderen hebben op de gang in verschillende groepjes 

gewerkt aan uitdagende opdrachten. In 2020 hebben we een flinke 
stap gezet met ICT vaardigheden. We zijn online lessen gaan 

verzorgen en eind 2020 zijn we overgestapt op Teams,  
Zuluconnect en SchouderCom om meer mogelijkheden te 
hebben. We zijn trots op onze collega’s, ouders en kinderen!

In de zomer hebben we afscheid 
genomen van directeur Tanja, ze 
is een nieuwe uitdaging aange-
gaan. In het najaar brak een grote 
Corona-uitbraak uit bij leraren en 
ouders. Gezamenlijk hebben we 
gezorgd dat het onderwijs aange-
boden bleef en de kwaliteit op peil.

We hebben ervoor gekozen om 
alle beschikbare middelen in te 
zetten om 8 groepen in te richten. 
De ondersteuning die beschikbaar 
is, hebben we over de groepen ver-
deeld om de verschillen in leren op 
te vangen.

Op onze school 
zie je een mooie 
afspiegeling van 
de bewoners van de 
wijk. Sinds de grote 
vakantie is Kinderop-
vang Avem ingetrokken 
in de school om de BSO 
te organiseren. We delen 
ruimtes en maken van het oude 
gebouw één grote ontwikkel- en 
speelplaats. Ook de buitenruimte 
is in samenwerking met de Johan 
Cruijf foundation uitgebreid met meer 
sport- en beweegmogelijkheden.

WAT WE OOK NOG WILLEN ZEGGEN

Samen leren met hoofd, 
hart en handen


