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Wij geloven

dat jij waardevol bent



Wij zijn een katholieke school. Dat betekent voor ons 
dat jij erbij hoort wat je wortels ook zijn.

Onze school is een mini-maatschappij waarin we 
iedereen van harte verwelkomen.

Daar genieten we van.
Bij ons leer je om zorg te dragen voor jezelf, elkaar en 

de leefomgeving. Je leert hoe je bijdraagt aan een 
vriendelijke wereld.

Jouw waarde wordt zichtbaar in het contact met 
anderen.

Wij geloven dat jij waardevol bent.



Het raakt ons
als jij wordt onderschat

cc: shainelee - https://www.flickr.com/photos/70105586@N00



Het doet ons pijn als je over het hoofd wordt 
gezien en niet gewaardeerd.

Het raakt ons als jij wordt onderschat.
Als jouw bijdrage er niet toe doet.

Dat raakt ons.

cc: shainelee - https://www.flickr.com/photos/70105586@N00



Wij beloven je

dat jij bijdraagt aan onze school



De school zijn we samen, 
jouw bijdrage is daarin 

onmisbaar.
Wij beloven je dat we er 
alles aan zullen doen om 

te zorgen dat jij je als 
waardig, vriendelijk en 

vaardig mens ontwikkelt. 
Zo draag je bij.

Dat is het meest 
belangrijk voor ons.

Wij leven je dat graag 
voor.



Voor ons onderwijs betekent 
dat wij er in alles voor zorgen 

dat jij vaardig bent.

cc: Tsahi Levent-Levi - https://www.flickr.com/photos/86979666@N00



Vaardig zijn betekent

• dat jij werkt en leert op je 
eigen niveau

• dat jij leert leren en 
reflecteren

• dat jij leert samenwerken



Jij werkt en leert op jouw niveau
je ontwikkelt je vaardigheden in jouw tempo



Wij bieden faseonderwijs. Wij vinden een 
doorgaande lijn in ons onderwijs belangrijk en dat 

betekent: goede aansluitingen tussen leerjaren, 
het laten doorlopen van diverse werkvormen in 

de hele school en het toepassen van kindgerichte 
leerstappen. Door te werken in deze halfjaarlijkse 
vorm voorkomen we dat leerlingen overvraagd of 

geremd worden in hun ontwikkeling.
Een groepje leerlingen met dezelfde 

onderwijsbehoefte is het vertrekpunt voor iedere 
leerling om verder te leren.



Jij leert leren en reflecteren
je proces is belangrijker dan je resultaat



Reflecteren is belangrijk om zelfsturend te worden. 
Door te reflecteren gaan we nadenken over ons eigen 

handelen en zo op zoek naar oplossingen voor 
problemen die we tegen komen. We nemen de tijd om 

stil te staan en inzicht te krijgen in ons eigen leren, 
gedrag en handelen.



Jij leert samenwerken
want samen word je vaardiger



Samenwerken gaat niet vanzelf, hierin kunnen we ons ontwikkelen. 
Om samenwerking te krijgen, moeten we een gedeelde 

verantwoordelijkheid hebben voor het werk en gezamenlijk 
eigenaar zijn van de taak. Bij echte samenwerking levert iedereen 

een bijdrage en neem je samen besluiten.
Dat leer je bij ons.



Wij beloven je

dat jij bijdraagt aan onze school



Voor onze houding en gedrag betekent 
dit dat we in alles

vriendelijk,vaardig en verantwoordelijk
zijn.

cc: Beatriz Borges Fotografia ® - https://www.flickr.com/photos/55475504@N05



Altijd vriendelijk

ik help jou het zelf te doen



We werken met een vriendelijk hart.
Dat betekent niet dat we altijd maar aardig zijn maar 

wel dat we altijd vanuit goede intenties handelen.
Helpen is bij ons op school geen overnemen en redden 

want dan houden we de ander klein.
We zijn er in alles op gericht om de ander te laten 

ontdekken dat hij of zij het zelf kan
of zelf kan leren.

We luisteren goed en stellen veel vragen.
Zo dragen we er aan bij dat de ander

vaardiger wordt.



Altijd vaardig

ik doe wat ik kan en leer iedere dag bij



We geven het beste van onszelf en zijn eerlijk 
over waar we het nog niet kunnen.

We zijn iedere dag opnieuw bereid om te 
leren wat nodig is om onze onderwijsdoelen 

waar te maken.
Reflecteren op ons eigen handelen is in onze 

samenwerking heel gewoon.
Hierin zijn we een voorbeeld voor jou en leer 

jij dat ook. Zo worden we iedere dag vaardiger.



Altijd verantwoordelijk

ik ben aanspreekbaar en doe wat nodig is



We nemen onze schooldoelen heel 
serieus. We richten onze energie op 

waar het ons om gaat en spreken 
elkaar aan als we ons laten afleiden 

door bijzaken. Ook als we dat 
spannend vinden of als dat 

ongemakkelijk voelt.
We zijn een echte school

en doen wat dáár voor nodig is.


