Het maximale halen uit
hoofden, handen en harten

SAAM&vatting
OBS de Uilenbrink
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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… Het eerste ontwerp voor de
lent. We durven te twijfelen.
nieuw te realiseren Uilenbrink wordt een combinatie van renovatie en
We stimuleren het maken van
nieuwbouw. Zodoende worden de sterke punten van het bestaande
eigen keuzes. We maken tijd
gebouw gecombineerd met de sterke punten van een nieuwbouw
en hebben geduld. We tonen eischool. Een vernieuwbouw dus. Het huidige schoolgebouw
genaarschap. Er is vrijheid in gebestaat uit verschillende bouwtijden en is in het verleden een
bondenheid. We hebben oprechte
aantal keer uitgebouwd met nieuwe (nood)lokalen. In het
nieuwsgierigheid naar de ander.
eerste ontwerp worden alleen de ruime en hoge lokalen van
de originele bouw uit 1978 behouden om zodoende de
Zo maken wij ruimte voor talent, onderzoek en nieuwsgierigheid… Topklas
unieke ligging van de school, de kleinschaligheid en haar
Techniek en Natuur “HIER GAAT GEWERKT WORDEN!” Voor enkele kinderen
mooie positie aan het water en groen te kunnen behouin de Topklas T&N en voor alle kinderen van de school in de vorm van vernieuwde
den. Uiteraard worden daken, vloeren en wanden
T&N-lessen, vooral leren door doen, goed met je handen kunnen werken. Een
van deze originele bouw volledig verduurzaamd en
nieuwe impuls voor T&N. DAARMEE GAAT DE UILENBRINK AAN DE SLAG!!!
voorzien van nieuwe afwerkingen.
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... ‘Samen iets aanpakken’
school… “Jammer dat ik hier volgend jaar van school moet.”
is in de afgelopen periode zichtbaar geworden bij tal van activiteiten,
zoals bonte avonden, het schoolbrede cultuurproject, de uitwisseling met
Alle kinderen hebben weer heel veel meters afgelegd tijdens
de Neulingschule uit Bochum, en nog veel meer. Kinderen traden samen
de sponsorloop voor de Breast Care Foundation en het
op, gaven elkaar feedback tijdens het creatieve proces en legden contacten
speelplein van de vernieuwde Uilenbrink. Doelen zijn door
met de Duitse kinderen en verwelkomden hen van harte.
de leerlingenraad gekozen. Een cheque van € 5.500,- is
Zo doen onze kinderen het na 3 jaar in het VO…
overhandigd aan de Foundation. De overige € 5.500,is gereserveerd voor de nieuwe speelplaats. De kinderen hebben een record (€ 11.000,-) gevestigd en
daar zijn we weer heel trots op.
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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.

De inspecteur is zeer tevreden over
het brede aanbod en vindt de
Uilenbrink een voorbeeld van een
school waar ‘SAAM’ te zien is.

