SAAM&vatting
OBS de Klimboom

Jij bent uniek,
samen zijn we bijzonder

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
Met een kinderdagverblijf erbij, zijn we een volwaardig
Kindcentrum geworden. Basisschool, kinderopvang,
toekomst en hebben
peuteropvang en BSO zijn vanaf dit schooljaar IKC de
plezier in ons werk.
Klimboom.
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.

Ouders
Meten

Gesprek

7,8

Leerlingen 8,3
Collega’s

7,8

Over de resultaten van de tevredenheidsmetingen voeren we het ‘goede
gesprek’ met kinderen, ouders en collega’s.
Dit jaar hebben we voor het eerst een tevredenheidsonderzoek op onze
nieuwe school gehouden. Dat is natuurlijk spannend na ruim een jaar
Klimboom. We zijn heel blij met de uitkomsten.

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…
De vele extra handjes die we hebben gecreëerd om leerkrachten en leerlingen extra te ondersteunen. Twee van de drie
ZIEN & ZIJN
onderwijsassistenten die we in dienst hebben, hebben een
We
zijn wat we
onderwijsbevoegdheid. Daarnaast werken er nog twee
zeggen
en
zien
vrijwilligers met onderwijsbevoegdheid op school. Naast
elkaar. De mens staat
de vele stagiaires zorgen zij ervoor dat kinderen die
centraal en niet de functie.
een extra steuntje in de rug nodig hebben, die ook
krijgen. Zo kunnen we onderwijs op maat voor veel
We geven vorm aan pedakinderen ook echt realiseren.
gogisch partnerschap. Respect
en vertrouwen in elkaar vormen
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

€7.129

We hebben ervoor gekozen om een zogenaamde evenementenmanager aan te stellen. Zij organiseert alle activiteiten binnen de school. Daarnaast heeft iedere leerkracht een
aantal “snipperdagen” waarop de evenementenmanager de
groep overneemt. De leerkracht kan op die dagen aan rapporten werken, plannen uitwerken en andere zaken die voor
de groep moeten worden gedaan.

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.

Het eerste jaar van de Klimboom is goed verlopen.
Kinderen gingen zich heel snel “Klimbomer” voelen.
De manier waarop leerkrachten en leerlingen elkaar
op de Klimboom hebben gevonden, vervult ons met
trots. Samen met onze collega’s van Kanteel vormen we
een sterk team dat werkt aan een IKC waar alle kinderen
welkom zijn en zich thuis voelen.

We hebben ons IPC onderwijs
nieuw leven ingeblazen. We zijn
terug gegaan naar de vraag waarom we IPC doen. Dit heeft het
draagvlak bij leerkrachten enorm
vergroot, waardoor zij met een nog
groter enthousiasme aan de slag
zijn. Natuurlijk horen daar ook
gastlessen en excursies bij, want we
halen graag kennis van buiten naar
binnen.

