SAAM&vatting
OBS de Tuimelaar Veghel

Leren moet je doen

juni tot en met december 2018
Hier zijn wij trots op!

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
Team Tuimelaar inspireert elkaar en denkt na over onderwijs van morgen.
toekomst en hebben
Wat hebben kinderen nodig en hoe helpen wij ze bij het
plezier in ons werk.
verkrijgen van deze kennis en vaardigheden.
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.
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Over de resultaten van de tevredenheidsmetingen voeren we het ‘goede
gesprek’ met kinderen, ouders en collega’s.
Een dikke voldoende van kinderen voor onze inspanningen om het beste
onderwijs mogelijk te maken en een mooie opdracht voor ons om ook bij
ouders te gaan voor een 8.

Zo maken wij ons onderwijs!
Wij hebben de ruimte om keuzes te maken over ons onderwijs, zodat het onderwijs passend is voor onze kinderen. Dat wij keuzes
maakten merk je aan…
Zelfstandig als het kan en begeleid als het moet. Kinderen mogen zelf meesturen als het gaat om hun ontwikkeling. DaarZIEN & ZIJN
om richten we de school zo in dat er prettige leerplekken
We
zijn wat we
ontstaan. Om de spellingsresultaten van onze kinderen
zeggen
en
zien
te verbeteren hebben we het afgelopen jaar hard geelkaar. De mens staat
werkt om onszelf de werkwijze van de nieuwe methode
centraal en niet de functie.
STAAL eigen te maken. Aardrijkskunde, Geschiedenis
en Natuuronderwijs worden vanaf dit schooljaar in
We geven vorm aan pedasamenhang en thematisch aangeboden. Het ondergogisch partnerschap. Respect
zoekend leren krijgt hiermee een stevige plek in
en vertrouwen in elkaar vormen
ons onderwijs.
onze basis. We laten zien wat we
kennen, wat we kunnen en wie we
zijn.
WAT WE OOK NOG WILLEN ZEGGEN

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.

Werkdrukmiddelen gebaseerd
op leerlingenaantal

€13.935

Van werkdruk naar werkgeluk !
In 2019 is het team uitgebreid met 0,6 FTE wat betekent dat
er 3 dagen per week een extra collega is aangenomen. Deze
collega kan een vertrouwd gezicht zijn voor de kinderen als
de huidige leerkracht bezig is met de noodzakelijke administratie of het geven van extra begeleiding van uw zoon of
dochter.

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

We hebben het afgelopen jaar enorm geinvesteerd
in een nieuw en samenwerkend team. Het is goed om
te zien dat de Tuimelaar in staat is nieuwe leerkrachten aan zich te binden en ze verder te ontwikkelen in dit
mooie vak. We hebben 20 % mobiliteit en 20 % zwangerschapsverloven kunnen oplossen met de steun van
onze stichting. SAAM heeft hierin haar kracht laten zien !

Zo doen onze kinderen dat!
Bij SAAM* gaven wij aandacht aan de
brede ontwikkeling van kinderen.
Een mooi voorbeeld van onze kracht in samenwerking
Zelf gemaakt en toch samen iets nog mooiers neergezet. Naast de basisvakken taal
en rekenen leren kinderen op de Tuimelaar
op zoek te gaan naar hun talent. Vaardigheden als samenwerken en creatief denken
komen samen in onze projecten.

