Verder dan gevraagd!

SAAM&vatting

OBS Kompas

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

De wereld om ons heen verandert in een snel tempo.
Dit grijpt in in het leven van kinderen en heeft daarmee ook invloed op de inrichting van ons onderwijs.
Wij leren onze kinderen om zich te ontwikkelen, dat
ze wat ze leren kunnen toepassen in nieuwe situaties
en dat ze informatie kunnen delen met elkaar.
“The Leader in Me” is ons doel, want ieder kind is
uniek!

OBS Kompas
bestaat uit:

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

directeur (1)
leraar (7)
ondersteuner in
het onderwijs (1)
ondersteuner aan
het onderwijs (2)

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
Het hele team volgt de opleiding van
wie we zijn.

11
collega’s

Wij geven leerlingen eigenaarschap! Op obs Kompas
leer je eigenaar te worden m.b.v. de 7 gewoonten van
“The Leader in Me”.
Deze ontwikkeling leer je niet voor nu, maar voor je hele
leven.
“The Leader in Me”. Eigenaarschap
Actief zijn en doelen stellen, elkaar begrijpen en samen wermoet je ook uit handen durven te geken, leren en leven om de voor jou belangrijke zaken goed
ven. Daarnaast brengen wij zoveel mote regelen.
gelijk specialisaties binnen de school
Jij kan keuzes maken, maar belangrijker nog, jij kan ze verantdoor diverse cursussen en opleidingen.
woorden en uitleggen.
Niet alleen verder gaan dan gevraagd, maar ook verder gaan dan
dat jezelf had verwacht!
Eindtoets 2018
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Sinds 2 jaar gebruiken wij Route 8 als Eindtoets.
Deze toets stemt goed af op de individuele kwaliteiten van iedere leerling.

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.

