SAAM&vatting
OBS ’t Ravelijn

Ieder kind is uniek en
dat is maar goed ook!

juni tot en met december 2018

Hier zijn wij trots op!

STRALEN & SCHITTEREN
We stralen en schitteren en zijn
trots op onszelf. We hebben
het lef veranderingen aan
te gaan en grenzen te verleggen. We vieren mijlpalen, delen momenten en
creëren herinneringen.
We zien uit naar de
Op vrijdag 20 april is ons nieuwe schoolplein officieel
geopend! In het bijzijn van kinderen, ouders en genotoekomst en hebben
digden werd het schoolplein na de Koningsspelen in
plezier in ons werk.
gebruik genomen.
RUIMTE & RICHTING
We maken ruimte voor talent. We durven te twijfelen. We
stimuleren het maken van eigen keuzes. We maken tijd en
hebben geduld. We tonen eigenaarschap. We hebben oprechte nieuwsgierigheid naar de ander.

Ouders
Meten

Gesprek

Leerlingen 7,7

7,7

8,0

Collega’s

Over de resultaten van de tevredenheidsmetingen voeren we het ‘goede
gesprek’ met kinderen, ouders en collega’s.
Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn tevreden over ‘t Ravelijn. Wij krijgen
een dikke voldoende en daar zijn we heel erg trots op! We blijven altijd werken aan verbeterpunten.

Zo maken wij ons onderwijs!
Wij hebben de ruimte om keuzes te maken over ons onderwijs, zodat het onderwijs passend is voor onze kinderen. Dat wij keuzes
maakten merk je aan…
Onze visie is steeds beter zichtbaar binnen ’t Ravelijn. Leerlingen komen pas optimaal tot ontwikkeling als ze lekker in hun
vel zitten. Wij realiseren ons dat we daar een belangrijke
ZIEN & ZIJN
rol in spelen. Vanuit de kernwaarden betrokkenheid, samen,
We
zijn wat we
uniek, ontwikkeling en verantwoordelijkheid zetten wij in
zeggen
en
zien
2018 met team, leerlingen en ouders de volgende stapelkaar. De mens staat
pen in onze schoolontwikkeling richting PBS.
centraal en niet de functie.
We geven vorm aan pedagogisch partnerschap. Respect
en vertrouwen in elkaar vormen
onze basis. We laten zien wat we
kennen, wat we kunnen en wie we
zijn.
WAT WE OOK NOG WILLEN ZEGGEN

SAMEN
We leren en werken in verbinding met elkaar. Onze
school heeft zijn eigen verbinding met de wijk of het
dorp. We hebben ons eigen schoolconcept en profilering. We waarderen diversiteit. Onze school is een gemeenschap en draagt bij aan de maatschappij. We zijn
samen verantwoordelijk voor school.

Werkdrukmiddelen gebaseerd
op leerlingenaantal

€7.194

Wij vinden het belangrijk dat er zoveel mogelijk middelen
naar het primaire proces gaan. Daarom zetten wij onze
werkdrukmiddelen daarvoor in. Zo hebben leerkrachten regelmatig extra tijd om werk te verrichten voor hun klas. Daarnaast hebben we nu Claudia, onze event manager. Zij bereidt
werkgroepen en projecten voor, zodat leerkrachten meer tijd
hebben voor hun klas.

KIND ONDERWIJS KWALITEIT
Iedereen is welkom op onze school. Het kind is onze opdracht. We leren kinderen kennen in al hun eigenheid, creativiteit en diversiteit. Leren en lesgeven is persoonlijk. We
hebben hoge verwachtingen. We kiezen voor diepgang en nieuwsgierigheid. Ons
onderwijs deugt.

Aan het eind 2018 hebben we afscheid genomen
van Matty Meerdink. Zij stopt op ’t Ravelijn en gaat
zich op andere maatschappelijke werkzaamheden
richten. Matty heeft zich 23 jaar met heel veel energie
en enthousiasme ingezet voor ’t Ravelijn en heeft daarbij
vele groepen kinderen geweldig begeleid. Daarnaast kennen wij haar als een ijzersterke individuele leerlingbegeleider. Matty bedankt en succes!

Zo doen onze kinderen dat!
Bij SAAM* gaven wij aandacht
aan de brede ontwikkeling van
kinderen.
Elk jaar organiseren wij een projectweek; een inhoudelijke, leerzame en creatieve week waarbij
samen leren, onderzoekend leren, betrokkenheid en verantwoordelijkheid mooi naar voren
komen. Dit alles komt op een
geweldige manier samen op het
Ravelijnfestijn. We zijn dan met
de hele school een dag in het bos.

