Leren is een kunst!

SAAM&vatting
Nicolaasschool

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

NICOLAASSCHOOL
BESTAAT UIT:

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

We vinden het belangrijk om onze kinderen te leren
reflecteren. Bij het IPC-project van maart-april zijn we
gestart met het werken met assessment for learning.
Leerkrachten hebben individueel met de kinderen besproken in hoeverre een leerdoel was bereikt (Ik kan het nog
niet, ik kan het een beetje, ik kan het goed). Dit is geëtaleerd
op de IPC leerwand.

Om ons concept wereldburgerschap te vieren hebben
we met de hele school een musical opgevoerd in de
Lievekamp: Around the world in 8 years, deels uitgevoerd in het Engels.
Met de keuze voor IPC is onze focus meer komen te
liggen op het onderzoekend leren., Naast kennis- en
inzichtsdoelen staan vooral vaardigheidsdoelen centraal. Als leerkracht leren we een meer coachende rol
aan te nemen; het kind wordt steeds meer eigenaar
van zijn eigen leerproces.

directeur (1)
leraar (30)
ondersteuner in
het onderwijs (2)
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
35
aan
pedagogisch
partnercollega’s
schap. Respect en vertrouwen
in elkaar vormen onze basis.
We laten zien wat we kennen, wat we kunnen en
Er wordt dit jaar weer druk geprofessiowie we zijn.

naliseerd op de Nicolaas: Met het hele
team volgen we de IPC training, verder
bekwamen mensen zich op het gebied
van Engels (FCE en CAE) en gym.
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Onze kinderen hebben het dit jaar bijzonder goed
gedaan met een schoolscore van 539,9. We zijn blij
dat de positieve trend van de afgelopen jaren zich
voortzet!

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.

