Eigentijds op eigen wijze

SAAM&vatting

OBS Mettegeupel

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

OBS Mettegeupel
bestaat uit:

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

Wij sluiten aan bij de belevingswereld en interesses
van kinderen. Wij maken gebruik van tablets, Snappet en bewegend leren.
Eigentijds leren is merkbaar doordat wij aandacht
besteden aan het leren initiatief nemen, kritisch leren
nadenken en zoeken naar creatieve oplossingen. Wij
stimuleren de kinderen om zelf op ontdekking te gaan
en prikkelen zo hun nieuwsgierigheid. Dit is zichtbaar
door lessen rond Wetenschap en Techniek, Onderzoekend en Ontwerpend Leren.
directeur (1)
IB-er (1)
leerkrachten (12)
onderwijsassistent (1)
administratieve kracht (1)
concierge (1)
bovenschoolse ict-er (1)

Zien & Zijn

We zijn wat we zeggen en zien
elkaar. De mens staat centraal en
niet de functie. We geven vorm
18
aan
pedagogisch
partnercollega’s
schap. Respect en vertrouwen
in elkaar vormen onze basis.
We laten zien wat we kennen, wat we kunnen en
Binnen het team hebben 5 leerkrachten
wie we zijn.

Wij zijn dit jaar begonnen met het in kaart brengen
van ons onderwijs op Mettegeupel, middels een interne audit.
N.a.v. het verslag van deze audit gaan wij de aanbevelingen wegzetten in een meerjarenplan. Wij willen goed
zich gespecialiseerd in:
onderwijs blijven geven aan onze leerlingen.
NT-2 onderwijs
Dit schooljaar lag de focus op begrijpend lezen en rekenen.
Onderzoekend en Ontwerpend leren
De leerkrachten hebben bijscholing gevolgd. De opgedane
Beelddenken
kennis wordt toegepast binnen de lessen.
21e eeuwse vaardigheden
Dit schooljaar was het extra spannend omdat groep 8 voor het
Wij gaan deze expertise inzetten binnen ons
eerst een andere eindtoets heeft gemaakt namelijk Route 8,met een
onderwijs
goed resultaat.
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Dit schooljaar zijn wij begonnen met de eindtoets
Route 8.
Wij zijn trots op de goede resultaten die de leerlingen hierop behaald hebben.

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.

