SAAM&vatting
BS De Blinkerd

Waar je als kleine school,
groot in kunt zijn

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.
Ouders en kinderen met verschillende sociaal-culturele achtergronden komen op De Blinkerd samen. Daar
We zien uit naar de
zijn wij trots op! Onze diversiteit draagt bij aan burtoekomst en hebben
gerschapsvorming en wordt dagelijks gerealiseerd in de
plezier in ons werk.
school, in de wijk, op het plein en in de klas!
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.
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Over de resultaten van de tevredenheidsmetingen voeren we het ‘goede
gesprek’ met kinderen, ouders en collega’s.
Wij zorgen ervoor dat het goed gaat met onze kinderen. Wanneer er iets
speelt reageren wij oplossingsgericht. Onze kinderen zijn tevreden over de
school en over onze begeleiding bij kleine of grote ‘problemen’.

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 goede keuzes maakten merk je aan hoe blij wij
zijn met onze nieuwe methodes voor taal, spelling en rekenen.
Die keuzes maakten wij niet alleen, maar juist samen met onze
kinderen. Zij mochten proeflessen beoordelen, zichtzendingen
bekijken, kritische vragen stellen en er ook echt iets van ‘vinZIEN & ZIJN
den’. Zo maakten wij ons onderwijs passend MET kinderen.
We zijn wat we
zeggen
en
zien
elkaar. De mens staat
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

€6.676

Niet alle leerkrachten zijn gymbevoegd. Dit was vaak een
knelpunt in onze roosters. Er ging veel tijd zitten in lesvoorbereidingen en zaalopbouw voor de gymlessen. Wij gingen
met elkaar in gesprek en kozen voor inzet vakdocent gym. De
leerkracht heeft nu meer beschikbare tijd.

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.

Het leven moet gevierd! Er werden maar liefst 3 gezonde Blinkerdbaby’s geboren in 2018 en zo vierden
we met de hele school 3 babyfeestjes. We hebben een
feestje gevierd toen groep 8 een geweldig goede score
behaalde op de eindtoets. Op de avond van de laatste
schooldag in 2018 vierde het Blinkerdteam samen feest.
Tijdens deze avond vierden wij samen ‘goed nieuws’ en een
MASTER SEN diploma.

Zo doen onze kinderen dat!
Bij SAAM* gaven wij aandacht aan de
brede ontwikkeling van kinderen.
In 2018 behaalden wij het certificaat relationele en seksuele vorming in 2018. Relaties en seksualiteit horen net zozeer bij de
brede ontwikkeling van een kind als ‘ruziemaken’ of ‘leren praten’. De Blinkerd blinkt
daar zo in uit dat we door de GGD zijn
genomineerd voor de LenteKriebelAward
2019!

