Ieder kind is uniek.
En dat is maar goed ook!

SAAM&vatting
OBS ‘t Ravelijn
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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…
lent. We durven te twijfelen.
Zoals elk jaar was er dit jaar weer het Ravelijnfestijn. Een project
We stimuleren het maken van
van twee weken voorbereid door team en ouders, waarbij
eigen keuzes. We maken tijd
alle kinderen van de hele school in groepjes met elkaar
en hebben geduld. We tonen eisamenwerkten. Groot en klein samen. Dit jaar was het
genaarschap. Er is vrijheid in gethema ‘Uiterwaarden’. Onze kernwaarden uniek, samen,
bondenheid. We hebben oprechte
verantwoordelijkheid, ontwikkeling en betrokkenheid
nieuwsgierigheid naar de ander.
waren weer volop zichtbaar en merkbaar.
Tijdens de afsluitende dag op het Moescha kamp in
De groepen 6, 7 en 8 draaien een project over Ondernemerschap. Ook talent
Schaijk komt de hele school samen en sluiten we de
van onze ouders wordt benut, omdat ouders met een eigen bedrijf het project
dag af met alle kinderen en ouders van ’t Ravelijn.
mee geven en ondersteunen. Kinderen hebben over alles nagedacht: marketing,
Wat een topdag! Wat een feest! Wat straalt
financiering, winst en verkoop. Tijdens een druk bezochte markt presenteren zij hun
en schittert iedereen: kinderen, ouders en
producten en diensten aan ouders.
leerkrachten!
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...
school…
Wij zijn er trots op dat onze school het vignet Gezonde School voor het
onderdeel welbevinden heeft behaald. Wij hebben dit vignet verdiend
door het effectief inzetten van programma’s als PBS, Gelukslessen en
Gouden Weken.
Zo doen onze kinderen het na 3 jaar in het VO…
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Ouders en kinderen zijn tevreden met ‘t Ravelijn. Kinderen
geven zelf aan dat ze graag naar school gaan (7,6 score)
en ook ouders zien dit zo (8,2). Ze zijn ook blij met de
veiligheid op school. Daarvoor krijgt onze school een
7,8! Fijn dat onze inspanningen in het kader van PBS
resultaat opleveren en daadwerkelijk bijdragen aan
de veiligheidsbeleving op school.

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.

