
 
 
 

 
Visie 
We willen een school zijn waar ieder kind ertoe doet en waar in samenwerking met ouders 
als onze natuurlijke partners en de kinderen veilig, prettig en betrokken wordt gewerkt aan de 
ontwikkeling van het kind. Dit in een stimulerende omgeving. De opbrengsten doen ertoe. 
 
Leren doe je zelf en voor jezelf. Kinderen ontwikkelen zich niet lineair, ontwikkeling gaat in sprongen. 

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen de wereld om zich heen ontdekken. Deze 

eigenschappen blijven behouden door een goed onderwijsaanbod met een uitdagende leeromgeving. 

Een uitdagende leeromgeving biedt voldoende materialen voor kinderen waarmee ze zich kunnen 

ontwikkelen binnen de leerlijnen die we stellen. Die leerlijnen worden voor kinderen steeds 

inzichtelijker naarmate ze ouder worden. Het belangrijkste doel van onderwijs is het aanbod van de 

volgende stap: als leerkracht ben je steeds op zoek naar de zone van de naaste ontwikkeling: het 

verschil tussen wat een kind zonder hulp kan en wat een kind met hulp kan (Lev Vygotski, sociaal- 

constructivist). Hiervoor is het nodig dat de leerkracht weet wat een kind kan en wat de volgende stap 

in de ontwikkeling/ leerlijn is. De drie doelen van onderwijs zijn voor ons (Ontleend aan 

onsonderwijs2032, eindadvies):  

 Het ontwikkelen en ontdekken van de eigen persoonlijkheid (waardig). Dit heeft als doel, dat 

kinderen zichzelf goed kennen en daarmee goede keuzes voor zichzelf leren maken 

(persoonsvorming). Luc Stevens noemt dit autonomie, Gert Biesta noemt dit subjectivatie.  

 Het ontwikkelen van de sociale vaardigheden (aardig). Dit heeft als doel je op een plezierige 

manier te verhouden tot anderen en je rol in de maatschappij respectvol te kunnen vervullen 

(maatschappelijke toerusting). Luc Stevens noemt dit relatie, Gert Biesta noemt dit 

socialisatie.  

 Het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en competenties (vaardig). Dit heeft als doel 

kinderen voor te bereiden op hun rol in de maatschappij en op de arbeidsmarkt 

(kennisontwikkeling). Luc Stevens noemt dit competentie, Gert Biesta noemt dit kwalificatie.  

Wij vinden dit als school een beschrijving waarin wij ons herkennen en een beeld dat we na willen 

streven. 

Kernwaarden   
Onze kernwaarden zijn waarden die door de medewerkers onderschreven worden en die ten 
grondslag liggen aan onze werkwijze in de dagelijkse praktijk. Onze kernwaarden zijn: 
 
Verbondenheid; alleen in een omgeving waar aandacht is voor elkaar kunnen mensen tot 
bloei komen. Daarom werken we aan goede onderlinge relaties en een veilige omgeving. Dat 
geldt voor zowel binnen de school als naar organisaties buiten de school. Kinderen maken 
daarin een ontwikkeling door en mogen daarin “fouten” maken.  
 
Authenticiteit en eigenaarschap en verantwoordelijkheid 
Ieder mens is uniek. Ieder kind mag zich ontwikkelen tot wie hij is. Het is de opdracht in deze 
wereld om te worden wie je bent. Dat betekent dat we het kind moeten helpen zich bewust te 
worden van zijn talenten en mogelijkheden. Kinderen kunnen daar op hun niveau eigenaar 
zijn of worden van eigen processen, gedragingen en ontwikkeling. Daarmee kunnen zij zelf 
hun verantwoordelijkheid (leren) dragen voor hun gedrag en ontwikkeling. Hun 
zelfstandigheid wordt hiermee vergroot. Dit geldt ook voor de leerkrachten. 
 
Vakmanschap; onze leerkrachten ontwikkelen hun pedagogisch- didactische vaardigheden 
continu. Zij zijn op de hoogte van de ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Zo nodig passen 



ze hun lesgeven aan. Het is de verantwoordelijkheid van de professional om zichzelf te 
ontwikkelen.  
 
Passie; om ervoor te zorgen dat onze kernwaarden zichtbaar worden, verwachten we dat 
alle medewerkers hun werk met passie doen, motiverend zijn voor anderen en dat zij hoge 
eisen stellen aan hun eigen ontwikkeling en die van collega’s.  
 
Wij onderscheiden bij het realiseren van het bovenstaande zes domeinen. Wij noemen deze 
hier, met de accenten die wij hierbij belangrijk vinden. 
 
1 Pedagogisch klimaat, sociale veiligheid, burgerschap en integratie  
Doel: een veilig klimaat creëren voor de optimale ontwikkeling van ieder kind, kinderen 
stimuleren om vaardigheden te verwerven voor kansrijke deelname aan de maatschappij. 
Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om te leren en te ontwikkelen. Kinderen brengen 
een groot deel van de tijd door in een groep en een open groepsklimaat heeft een positieve 
invloed op succes. Jongeren in een negatief groepsklimaat vervelen zich vaak, missen 
perspectief en voelen zich niet “veilig”. Extreem strenge en onduidelijke regels, geen 
vertrouwen en aandacht krijgen en leraren die zich niet aan de regels houden, hebben een 
negatief effect op het leefklimaat. 
 
2 De basisvaardigheden, opbrengstgericht werken; goed onderwijs 
Doel: de resultaten van de instrumentele vakken als taal, lezen en rekenen zijn (naast die 
van de oriënterende en creatieve vakgebieden) van groot belang. 
Ze zijn de basis voor succesvolle deelname aan de maatschappij en voor levenslang leren. 
De kern van ons handelen is erop gericht om goed onderwijs te geven. Goed onderwijs, 
waarbij het handelen van de leerkracht bepalend is voor goede opbrengsten. Dit handelen 
van de leerkrachten is ingebed in een systeem van kwaliteitszorg die ondersteunt in het 
opbrengstgericht werken. 
 

3 Toekomstgericht leren 
Doel: vaardigheden verwerven, welzijn en competentiegevoel bevorderen in een steeds 
veranderende omgeving. Kennis is belangrijk. Omgaan met die kennis en het zelf verwerven 
van kennis en dit plaatsen in de context en leren verifiëren is zeker zo belangrijk. 
We staan voor de opdracht om vorm te geven aan het onderwijs in samenwerking, 
communicatie, ICT-geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden, creativiteit, 
probleemoplossend vermogen, kritisch denken, maatschappelijke redzaamheid en 
burgerparticipatie. 
 
4 Differentiatie / gepersonaliseerd leren  
Doel: recht willen doen aan de authenticiteit en de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte 
van ieder kind.  
We gaan uit van talenten en mogelijkheden niet van “defecten”. Ieder kind mag zichzelf zijn; 
authenticiteit vormt de basis voor de inrichting van ons onderwijs. Kinderen leren 
verschillend, dus de onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes van ieder kind zijn anders. Het 
onderwijs moet zo veel mogelijk ruimte bieden voor differentiatie.  
Meer gepersonaliseerd leren, onderwijs op maat, zodat ieder kind de kans krijgt om optimaal 
te groeien in kennis en kunde is een doelstelling. Technologische ontwikkelingen kunnen 
daarbij een goed hulpmiddel zijn om dit vorm te geven. 
 
5 Educatief partnerschap 
Doel: Optimale kansen proberen te bieden voor ieder kind door samenwerking met de 
ouders 
Wij zetten in op educatief partnerschap om een optimale kans aan ieder kind te bieden. 
Definitie educatief partnerschap Een wederzijdse betrokkenheid van ouders en school 
teneinde optimale omstandigheden te creëren voor de ontwikkeling en het leren van 



kinderen, thuis en op school. Daartoe gaan we met elkaar in gesprek en werken we zoveel 
mogelijk samen. We verwachten daarbij van ouders dat ze onderwijsondersteunend gedrag 
tonen door het helpen, sturen en stimuleren van hun kinderen.  

De korte lijnen in de driehoek kind, ouder, school vinden we hierin belangrijk. Een kind moet zich 

veilig en vertrouwd voelen en betrokken zijn bij de eigen ontwikkeling. Er is aandacht voor de 

ervaringen, het plezier en de zorgen van het kind. Die driehoek is ook verbeeld in ons logo. 

6 Passend onderwijs 
Doel: het ondersteuningsaanbod afstemmen op onze doelgroep. 
We stemmen ons ondersteuningsaanbod af op onze doelgroep. Samen met andere 
onderwijsaanbieders zorgen we voor een dekkend aanbod in de regio. We communiceren 
hierover op een heldere en proactieve manier naar ouders en onderwijspartners.  
Leidraad voor Passend Onderwijs is ‘het kind centraal’ en zo dicht mogelijk bij huis. ‘Wat kan 
een kind? Wat heeft het nodig. Kan de school de juiste ondersteuning bieden? En zo niet 
welke school wel en welke aanpassingen moeten we maken zodat het wel lukt’, zijn vragen 
die steeds gesteld moeten worden om het kind een zo optimaal mogelijke begeleiding te 
bieden. 
    

 


