
 

identiteitsbewijs  
 

 

Waar staan we voor? 

Wij staan voor een open samenwerkingsschool, waarin wij met respect voor ieders achtergrond en 

overtuiging en in een veilige leeromgeving kinderen voorbereiden op hun toekomstige plek in de 

maatschappij. Dat doen wij door middel van goed onderwijs en een positieve houding, waardoor we de 

leerlingen toerusten met de kennis en de vaardigheden die zij nu en in de toekomst in onze complexe 

maatschappij nodig hebben. 

 

Wat zijn onze kernwaarden? 

 
 Veilig Wij geven ons onderwijs in een veilige, vertrouwde omgeving, waar leerlingen zich sociaal  

en fysiek veilig voelen en fouten mogen maken, omdat zij daarvan leren.   

  

 Verbindend Op onze school maakt onderlinge verbondenheid het leren optimaal mogelijk, zowel 

voor de leerlingen als voor het team. “Samen” ( leerling, school, ouders, voorschool, omgeving) is 

daarbij een cruciaal begrip. Zonder relatie geen prestatie – daarom werken wij bewust aan deze 

verbondenheid.   

  

 Toekomstgericht Onze leerlingen worden opgeleid voor de maatschappij van vandaag en morgen, 

van nu en later. We weten niet precies hoe de maatschappij er in de toekomst uit zal zien. Wel weten 

we wat leerlingen in de kennismaatschappij nodig hebben en dat ontwikkelen zij met onze 

ondersteuning: sociale vaardigheden, samenwerken, kennis genereren en beoordelen, 

probleemoplossend vermogen, ontwikkelend en onderzoekend leren, creativiteit, feedback geven en 

ontvangen, ICT.   

  

 Resultaatgericht Op onze school stellen we doelen en beoordelen we de resultaten van  leerlingen en 

de kwaliteit van lessen om ons onderwijs steeds te verbeteren. Daarin leren we voortdurend van en 

met elkaar.  

      

 Persoonlijk Wij kennen onze leerlingen, weten wat elke leerling nodig heeft en bieden de leerling  

daarbij passend onderwijs.   

 
Wat beloven we ouders en leerlingen? 

Wij zeggen de ouders toe dat hun kind onderwijs krijgt dat past bij zijn mogelijkheden en het uitdaagt om 

net een stapje verder te gaan. Doordat we door de jaren heen de aanpak voortdurend met elkaar 

afstemmen, gaat het kind in principe vervolgonderwijs volgen op een niveau waarover alle betrokkenen het 

eens zijn. We beloven dat we ervoor zorgen dat het kind zich op onze school gekend en veilig voelt. 

Het kind heeft maar één kans op een goede onderwijsloopbaan. Wij beloven het kind dat het een goede 

tijd heeft bij ons op school en dat het veel leert, nét iets meer dan het zelf gedacht had te kunnen leren. 

Daarmee zal het succes ervaren en zal zijn zelfbeeld zich positief ontwikkelen. 

 

Waarin onderscheiden we ons? 

Wij onderscheiden ons doordat wij actief kennis en beleving rondom de verschillende 

levensbeschouwingen met de kinderen delen, waardoor zij die ook met elkaar delen. Dit leidt tot onderling 

begrip en respect. Hiermee profileren wij ons expliciet als school in de wijk. We streven naar 

verbondenheid door individuele identiteitsontwikkeling die ruimte geeft jezelf en de ander te zien en te 

respecteren. 

 

 
 
 
 
 



Wat is onze ambitie? 

Wie door onze school loopt, ervaart: 

 dat het samen beleven van de gezamenlijke culturele en levensbeschouwelijke achtergronden een plek 
heeft in ons onderwijs; 

 een intensieve relatie met de omgeving, zowel onderwijskundig als maatschappelijk; 

 een rustige leeromgeving met een goed pedagogisch klimaat;  

 dat er zicht is op de ontwikkeling van de leerling; 

 een klimaat van actief leren, dat leidt tot optimale resultaten; 


