Jij bent uniek, samen
zijn we bijzonder!

SAAM&vatting
OBS De Klimboom
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.
Met de opening van de kinderopvang zijn we dit schooljaar een
We stimuleren het maken van
volwaardig IKC geworden. Basisschool, BSO, peuterspeelzaal
eigen keuzes. We maken tijd
en de nieuwe kinderopvang zijn onder de naam IKC de
en hebben geduld. We tonen eiKlimboom samen verder gegaan. Eén IKC betekent ook
genaarschap. Er is vrijheid in geéén team. Daarom hebben we op 31 januari onze eerste
bondenheid. We hebben oprechte
gezamenlijke teamavond georganiseerd. Onder het
nieuwsgierigheid naar de ander.
genot van een hapje en een drankje werd de kennis van
de teamleden getest middels een pubquiz. Het werd
Zo maken wij ruimte voor talent, onderzoek en nieuwsgierigheid…
een fantastische avond waarbij we elkaar nog beter
Onder leiding van vier ervaren IVN gidsen heeft groep 6/7 de wijstgronden van
hebben leren kennen. Het liet nog maar eens zien
Uden verkend. Een heel speciaal gebied, deels erg vochtig, deels droog, met een
dat de kracht van ons nieuwe IKC de Klimboom,
in de verbinding ligt.
bijzondere plantengroei.
Een leuk maar vooral leerzaam uitstapje.
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...
school… In juni is onze school bezocht door een auditteam
Tijdens de audit is door kinderen aangegeven dat zij zich gehoord en
van SAAM. In het gesprek dat zij met kinderen hebben
gezien voelen. Iedereen kent elkaar. Er zijn heldere regels en kinderen
gevoerd, wordt aangegeven dat de kinderen zich gehoord
voelen een positieve benadering vanuit de leerkrachten.
en gezien voelen. Ze hebben zichtbaar plezier in leren.
De kleinschaligheid van de school wordt door iedereen
Zo doen onze kinderen het na 3 jaar in het VO…
gewaardeerd en kinderen spreken uit dat ze het fijn
vinden dat iedereen elkaar kent. Er zijn volgens hen
heldere regels en de kinderen worden door de
leerkrachten positief benaderd. Er is ook veel extra
ondersteuning georganiseerd met stagiaires en
vrijwilligers.
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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.

Wat zijn we trots op onze eerste
prijs bij het Big Event van Uden!

