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waar je als kleine school,
groot in kunt zijn!

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.
We stimuleren het maken van
Het zijn de kleine dingen die het doen…. Leerkrachten groep
eigen keuzes. We maken tijd
8 die het team trakteren op ‘Kanjers’ en bedanken voor
en hebben geduld. We tonen eihet behalen van een geweldig resultaat op de Eindtoets.
genaarschap. Er is vrijheid in geCollega’s die geïnspireerd terugkomen van een conferentie
bondenheid. We hebben oprechte
of ouders die zorgen voor gezelligheid en zichtbaarheid
nieuwsgierigheid naar de ander.
tijdens de wandel 4-daagse. Een potje voetballen op de
speelplaats en je vergapen aan ‘De Nachtwacht’. De
Wat een avontuur! Met de bus naar het Rijksmuseum! Groep 5 tot en met 8
verzamelde stickers op je verjaardagskaart, de tafel
kregen een rondleiding door de “Gouden Eeuw’ waarbij ze alle zintuigen
van 3 eindelijk uit je hoofd kennen. Die plotselinge
moesten gebruiken. De rondleiding eindigde met het goed bekijken van “De
lach, maar soms ook die dikke traan geven ons
Nachtwacht’. Met open mond keken en luisterden de kinderen! Want naar ‘De
werk glans. Werkplezier door daar te zijn waar
Nachtwacht’ waren ze natuurlijk het meest ‘nieuwsgierig’.
je het hardst nodig bent. In de klas!
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…
Onze kindgesprekken zijn het middel om te zoeken naar kansen en
mogelijkheden. Zij zijn een bron aan informatie! Juist als het gaat om
welbevinden en veiligheidsbeleving.
Zo doen onze kinderen het na 3 jaar in het VO…
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Kind uit groep 7-8; Door mijn mooie fouten, leer ik beter. Ik
probeer het gewoon opnieuw!
Ouder van De Blinkerd: Ik zeg het zoals het is, maar dat
doet De Blinkerd ook. Ik kan dat enorm waarderen.

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.

Hoe je als kleine school, ook meer
ZICHTbaar kunt zijn! Bedankt MR!

