SAAM&vatting
OBS Mettegeupel

Eigentijds op eigen wijze

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.
Van 5 t/m 30 november is op onze school de ‘Op voeten en fietsen naar school’- actie gehouden. Actie om
We zien uit naar de
zoveel mogelijk leerlingen fietsend en lopend te brengen
toekomst en hebben
en halen. De eindstand was dat er 2630 keer lopend of
plezier in ons werk.
fietsend naar school is gekomen. Een knappe prestatie!
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

7,2

Leerlingen 8,0
Collega’s

7,4

Over de resultaten van de tevredenheidsmetingen voeren we het ‘goede
gesprek’ met kinderen, ouders en collega’s.
Onze school heeft een mooie voldoende behaald bij de scores. Trots om te
zien hoe de kinderen de school beoordelen. De tevredenheidsenquete is een
uitgangspunt voor het goede gesprek.

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…
Naar aanleiding van een interne audit hebben wij ons rekenonderwijs goed onder de loep genomen. Er is flink nageZIEN & ZIJN
dacht over de Mettegeupel Rekenvisie en hoe wij ons reWe
zijn wat we
kenonderwijs kunnen versterken. De leerkrachten werken
zeggen
en
zien
allemaal vanuit het DIM-model. Daarbij kijken zij naar
elkaar. De mens staat
de doelen die behaald moeten worden. Hierbij gecentraal en niet de functie.
bruiken zij verschillende werkvormen waaronder het
“Bewegend Leren”. Dit krijgt steeds meer een plekje
We geven vorm aan pedabinnen onze school.
gogisch partnerschap. Respect
In de kleutergroepen wordt er gewerkt met klasen vertrouwen in elkaar vormen
doorbrekende kleine kringen voor taal en rekeonze basis. We laten zien wat we
nen om zo nog beter in de onderwijsbehoeften
kennen, wat we kunnen en wie we
van het jonge kind te kunnen voorzien.
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

€12.120

Op Mettegeupel hebben wij de gelden ingezet door
het benoemen van een extra onderwijsassistente. Deze
onderwijsassistente ondersteunt de leerkrachten, begeleidt
groepen kinderen op allerlei ontwikkelingsgebieden. Zowel
leerlingen die meer uitdaging nodig hebben als leerlingen die
iets extra’s nodig hebben om de lesstof te kunnen begrijpen.
De inzet van een extra ondersteuning wordt als positief
ervaren.

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.

Wij zijn bezig met het oppimpen van de school. Wij
willen letterlijk zichtbaar zijn in de wijk. De ramen zijn
uniform beschilderd, er staan mooie bloembakken bij
de voordeur, de kozijnen en deuren krijgen een frisse
kleur.
Alle groepen hebben nieuw buitenspeelmateriaal
gekregen want samenspelen is fijn. Heel mooi om te zien
hoe onze kinderen hier dankbaar gebruik van maken.

Zo doen onze kinderen dat!
Bij SAAM* gaven wij aandacht aan de
brede ontwikkeling van kinderen.
Op Mettegeupel volgen de kinderen
tekenlessen die gegeven worden door een
tekendocent. Alle groepen doen hieraan
mee. Naast tekenen wordt er aandacht
besteed aan de creatieve vakken door het
werken met keuze ateliers. De kinderen
beleven hier veel plezier aan en zijn op
verschillende manieren met creativiteit
bezig.

