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ONZE SCHOOL MAAKT SCHOOL …
De school streeft er in de eerste plaats naar om via kwaliteitsvol, eigentijds onderwijs het beste in
elk kind naar boven te halen en dit door gebruik te maken van adequate, pedagogische inzichten.
Vanuit een open geest, een evenwichtig aanbod en met behulp van didactische principes krijgen
zowel kennis, vaardigheden, inzichten en attitudes een centrale rol binnen het individuele
leerproces.
Mits onderwijzen geen éénpersoonszaak is, vinden wij het heel belangrijk dat alle betrokken partijen:
elk kind, de ouders, het schoolteam en eventuele externen als volwaardige partners binnen het
individuele leertraject samenwerken en transparant communiceren. Het is immers onze opdracht om
samen de kinderen te begeleiden en op te leiden tot competente jongvolwassenen met kritische
burgerzin die straks volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij van morgen.

BINNEN ONZE SCHOOL LEREN WE VANDAAG, VOOR MORGEN…













vertrekkend vanuit respect voor alle culturele, filosofische en godsdienstige opvattingen van
de kinderen en hun ouders.
vanuit de ontwikkelingsdoelen en leerplannen van OVSG om zo de eindtermen te bereiken.
binnen een veilige leeromgeving waarbij aandacht gaat naar het fysiek, sociaal en mentaal
welbevinden met oog voor duidelijke structuren en afspraken.
door elk kind de kans te bieden om zich zowel emotioneel, verstandelijk als creatief te
ontwikkelen, rekening houdend met de eigen talenten, interesses en mogelijkheden.
via een ruim aanbod aan samenwerkings- en gespreksvormen en dit in interactie met zowel
leeftijdsgenoten als volwassenen.
door kinderen stapsgewijs te laten groeien naar zelfstandigheid met aandacht voor het leren
leren en de zelfsturing.
binnen de veilige omgeving van de moedertaalschool, met aandacht voor een verzorgd
gebruik van de gesproken en geschreven Nederlandse taal.
door kinderen te confronteren met verschillende media en nieuwe communicatietechnologieën.
binnen een zorgzame en krachtige leeromgeving, aangeboden door een toekomstgericht,
evoluerend team van professionelen.
met opvolging van het totale leerproces van het kind aan de hand van een motiverend
evaluatie-en rapporteringsbeleid.
met aandacht voor het Europees burgerschap, het mondiale gebeuren en het multiculturele
gemeenschapsleven.
met respect voor de beginselen die vervat zitten in de universele verklaring van de rechten
van de mens en het kind.
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VERTREKKEND VANUIT ONZE SCHOOLEIGEN VISIE OP ONDERWIJS…
bieden wij kwalitatief onderwijs aan dat via zorgbreed handelen de totale persoonlijkheidsontwikkeling van elk individueel kind stimuleert en waarbij kinderen als volwaardige partners actief
betrokken worden bij hun eigen leerproces.


Via doelgerichte acties en hierbij vertrekkend vanuit de leefwereld van het kind werken we
aan…
… een positief zelfbeeld.
… het leren nemen van initiatief.
... en de motivatie.



Om zo bij te dragen tot de algemene ontwikkeling van het individuele kind. We leren hen …
… communiceren en samenwerken.
… zelfstandig taken aanpakken.
… creatief en probleemoplossend omgaan met de omringende wereld.
… het eigen leren in handen nemen.



Gebruikmakend van specifieke leergebieden overeenstemmend met de visie van onze
basisschool :
lichamelijke opvoeding
muzische vorming
Nederlandse taal
wereldoriëntatie
wiskunde



met oog voor samenhang tussen deze leergebieden.
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