Eigentijds op eigen wijze

SAAM&vatting
OBS Mettegeupel
januari t/m mei 2019

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 toekomst en hebben plezier
in ons werk.

RUIMTE EN RICHTING
We maken ruimte voor taZo zorgden wij voor meer werkplezier…
lent. We durven te twijfelen.
Mettegeupeldag: tijd voor ontspanning. Met inzet van veel
We stimuleren het maken van
hulpouders, opa’s en oma’s hebben de kinderen genoten
eigen keuzes. We maken tijd
van een gigantische ochtend vol met spelletjes. De kinderen
en hebben geduld. We tonen eigingen Around the world, Western en Rollercoastergames
genaarschap. Er is vrijheid in gespelen in en rondom de school. De leerlingen van de onbondenheid. We hebben oprechte
derbouw hadden spelletjes op het schoolplein de oudere
nieuwsgierigheid naar de ander.
kinderen speelden in groepen een interactieve quiz.
Mooi om te zien hoe de kinderen elkaar hielpen, wat
In april waren er projectweken rond techniek: “Mettegeupel ontdekt”. De
een betrokken- en verbondenheid!
opening werd gedaan door de prof. F en P. Zij deden allerlei proefjes, die de
Schoollied: ons oude schoollied was aan vervankinderen in verwondering achterlieten. In alle klassen zijn ontdek-en proefjeshoeken
ging toe. Nu hebben we een nieuw Mettegeupelen opdrachten gedaan rond onderzoekend-en ontwerpend leren. Dit project is
lied. Het lied is sprankelend en ligt makkelijk in
afgesloten met een geweldig proefjescircuit.
het gehoor. Alle kinderen zingen graag mee.
KIND ONDERWIJS KWALITEIT
SAMEN
Iedereen is welkom op onze scholen. Het kind
We leren en werken in verbinding met elkaar en onze omis onze leidraad. Ieder kind is onze opdracht.
geving. Elke school is verbonden met de wijk of het dorp.
We leren kinderen kennen in al hun eigenheid,
Scholen kiezen een eigen schoolconcept of profilering. We waarderen
creativiteit en diversiteit. Leren en lesgeven is
diversiteit. Een school is een democratische gemeenschap en draagt
persoonlijk. We hebben hoge verwachtingen. We
bij aan de maatschappij. We zijn samen verantwoordelijk voor de
kiezen voor diepgang en nieuwsgierigheid. Ons onschool en stichting. We voelen ons er veilig.
derwijs deugt.
Dit hoorden wij in gesprek met ouders en kinderen over onze
Zo maken we sociale veiligheid zichtbaar... Wij hebben een nieuwe
school… Quote: Het meest oprechte compliment dat we kunnen
methode sociale veiligheid gekozen: de Kanjertraining. De keywoorden
schenken is aandacht
van Kanjertraining zijn: vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.
Op 12 juni is de eerste opleidingsdag die wij teambreed gaan volgen.
Leerlingen uit de kinderraad: Onze school is een leuke
gezellige school. Wij vieren feestdagen, verjaardagen en
Zo doen onze kinderen het na 3 jaar in het VO…
andere belangrijke mijlpalen. Onze kinderraad is actief
op school. Wij denken en beslissen mee. Keuzevrijheid
bij ons op school is best groot. Bij de kleuters iets
minder want die mogen niet buiten de poort spelen
in de pauze, de rest van de kinderen wel.
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ZIEN & ZIJN
We zijn wat we zeggen en
zien elkaar. De mens staat
centraal 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.

