
Op de Teugelaar leren we met hoofd, hart en handen! Om deze 
mooie missie nog sterker neer te zetten hebben we tijdens een 
studiedag kernwaarden verbonden aan onze visie. We zijn erg blij 
met Uitdaging, Verantwoordelijkheid en Vertrouwen en zullen deze 
de komende tijd duidelijk terug laten komen in ons onderwijs.

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.

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 op-
recht nieuwsgierig naar de ander. We hebben het lef 
veranderingen aan te gaan, grenzen te verleggen en 
grenzen te stellen.

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. 

ZIEN & ZIJN
We zijn wat we zeggen en zien elkaar. De mens staat 

centraal en niet de functie. We geven vorm aan peda-
gogisch 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.

WAT WE OOK NOG WILLEN ZEGGEN

In de eerste vijf weken van 2021 gaven we onderwijs en verbon-
denheid noodgedwongen op afstand vorm. En daarna waren de 
(meeste) kinderen weliswaar op school, maar hadden we te maken 
met een instabiele situatie.  
Wat waren we blij dat onze leerlingen na de lockdown weer op 
school waren. De eerste weken hebben we vooral aandacht ge-
had voor het sociaal-emotionele aspect. Door de flexibiliteit van 
ons team is het gelukt om de meeste vervangingen intern op te 
lossen en zo de continuïteit van het onderwijs te waarborgen. 

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. 
Wat zijn we trots op onze kinderen, ouders en leerkrachten! Vol 
optimisme zijn we samen de uitdaging aangegaan en hebben we 
ons verder verdiept in online les krijgen en geven. Het gebruik van 
ict zullen we volgend schooljaar nog sterker wegzetten in ons on-
derwijs. We hielden en houden de kinderen op leren en welbevin-
den goed in de gaten middels observaties, toetsen en kindgesprek-
ken. Dat onze leerlingen vertrouwen  hebben in onze leerkrachten 
laat het mooie resultaat op de tevredenheidsmeting van april zien!

Zicht op ontwikkeling van kinderen is de afgelopen maanden extra 
belangrijk geweest. Om daarmee verderop keuzes te maken in het 
menu met effectieve interventies van het Ministerie OC&W. 
Door het stevig inzetten op online onderwijs en de inzet van ons 
team, ouders én kinderen heeft corona ons lees- en spellingson-
derwijs niet beïnvloed! We hebben hoge verwachtingen, ook van 
ons reken- en begrijpend lezen onderwijs, en gaan de uitdaging 
aan om dat nog steviger neer te zetten.
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Samen leren met hoofd, 
hart en handen

STRALEN
We stralen en zijn trots op onszelf. De wereld is dy-

namisch, 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.


