Ieder kind is uniek en dat
is maar goed ook!

SAAM&vatting
OBS ’t Ravelijn

januari tot en met mei 2018

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.

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.

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

Dit is zichtbaar/merkbaar in de wijze waarop we
projecten aanpakken. Twee keer per jaar hebben we
een projectweek waarin kinderen in verticaal samengestelde groepen aan een thema werken. Binnen
deze projecten gaan kinderen op onderzoek uit en
werken aan het beantwoorden van hun onderzoeksen deelvragen. Aan het eind van het project wordt de
informatie uitgewisseld in de vorm van een presentatie waardoor de kinderen van en door elkaar leren.

OBS ’T RAVELIJN
BESTAAT UIT:

persoonlijk. We hebben hoge verwachtingen.
We kiezen voor diepgang en nieuwsgierigheid. Ons onderwijs deugt.

ZIEN & ZIJN

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
‘t Ravelijn werkt met PBS (Positive Behawie we zijn.

12
collega’s

We hebben de afgelopen jaren gewerkt met Snappet,
een vorm van gepersonaliseerd leren met behulp van
tablets. Het belang van deze werkwijze zit ‘m in de directe feedback die kinderen krijgen en de mogelijkheid
om elk kind werk op zijn/haar eigen niveau te geven. Momenteel zijn we bezig om onze aanpak met Snappet verder
te verdiepen naar doelgestuurd werken in plaats van aanbodgestuurd. Tevens bieden de tablets de mogelijkheid om het eigenaarschap bij kinderen ten aanzien van hun eigen leerproces
te vergroten.

directeur (1)
leraar (9)
ondersteuner in
het onderwijs (1)
ondersteuner aan
het onderwijs (1)

vior Support). We benadrukken daarmee vooral het positieve in het gedrag.
Kinderen groeien van complimenten.
PBS bevordert de rust in de school en
zorgt voor een veilige omgeving voor
alle kinderen.
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Sinds 2017 gebruiken we de eindtoets van
Route 8. Deze geeft ons de mogelijkheid om kinderen adaptief te toetsen, hetgeen ons past want elk
kind is uniek!

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.

