SAAM&vatting
Basisschool Pius X

Samen gaan voor
Mooi Onderwijs!

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.
RUIMTE EN RICHTING
We vieren mijlpalen, delen momenten en creëren herinneWe maken ruimte voor
ringen. We zien uit naar de toekomst en hebben plezier
talent. We durven te twijin ons werk.
felen. We stimuleren het
maken van eigen keuzes.
Zo zorgden wij voor meer werkplezier…
We maken tijd en hebben geduld. We tonen eigenaarschap.
Samen ons onderwijs anders te organiseren. Door te werken
Er is vrijheid in gebondenheid.
met vakspecialisten en een gym- en muziekleerkracht.
We hebben oprechte nieuwsgieRegelmatig na schooltijd met zijn allen te pauzeren, om te
righeid naar de ander.
praten en te lachen. Door elkaar te vertrouwen en elkaar
aan te durven spreken op wat er goed en soms ook
Zo maken wij ruimte voor talent, onderzoek en nieuwsgierigheid… Pius X zorgt
minder goed gaat. Door activiteiten te organiseren
voor een breed aanbod voor alle kinderen. Door aandacht te geven aan de
waarbij dé blink in de ogen van de kinderen te zien
creatieve vakken, muziek en beweging en door te werken met Blink. Voor ons staat
is. Door samen geld op te halen voor het Wereld
‘een blink’ voor dat moment waarop je ineens iets kunt of ontdekt dat je daarvoor
Natuur Fonds, lekker te bewegen tijdens de
nog niet beheerste, voor een sprong in je persoonlijke ontwikkeling. Blinken staat ook
Koningsspelen, op te treden voor ouders tijdens de
voor glanzen, schitteren en stralen. En dat is wat past bij ons missie: kinderen uitdagen
kunst & cultuurweken en met de hele school op
om zichzelf en hun talenten te ontwikkelen en de wereld te ontdekken.
schoolreisje te gaan!
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... Wij werken op Pius X met
school…
gedragsverwachtingen. Deze zijn zichtbaar en voelbaar in de school. In
iedere klas kunnen kinderen aangeven hoe zij zich voelen gedurende de
Wil jullie nog even mijn complimenten geven voor de
dag d.m.v. de gevoelsmeter.
dansvoorstellingen vanmiddag! Wat hebben jullie en dansjuf Maaike dat super leuk gedaan! Kids en ouders hebben
Zo doen onze kinderen het na 3 jaar in het VO…
er van genoten!
Kids hebben het geweldig gehad! “Leukste dag
ooit!” Bedankt voor de organisatie van het
schoolreisje naar de Efteling.
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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.

