
Missie – Visie - Kernwaarden 
 
 
 
Waar staan we voor - Missie 
 
CBS De Schaapskooi biedt kinderen 8 jaar een stevige basis voor een kansrijke toekomst, 
door in gezamenlijkheid en vertrouwen elkaars en eigen talenten te ontdekken en te 
ontwikkelen. Wij vatten ons aanbod samen met de uitspraak 1 + 1 = oneindig, waarmee wij 
willen benadrukken dat wij ervan overtuigd zijn wij samen in een goede harmonie onze 
eigen talenten en die van een ander kunnen ontwikkelen. 
 
Waar we voor gaan – Visie 
 
Na je tijd op CBS De Schaapskooi: 
 
-kijk je terug op een fijne schooltijd, waarin je jezelf in een veilige sfeer hebt ontplooid; 
-ben je in staat om jezelf en de ander te waarderen en te vertrouwen; 
-ben je in staat om samen te werken, samen te leren en versterk je anderen; 
-durf je een eigen mening te vormen en denk je in oplossingen; 
-ben je in staat om verantwoording te nemen voor je eigen leer- en ontwikkelproces; 
-heb je een ruime hoeveelheid kennis en (sociale) vaardigheden opgebouwd; 
-heb je je eigen talenten ontdekt, uitgebouwd en zet je ze in om jezelf en anderen te 
ontwikkelen; 
-ben je gedreven en vol passie om eigen doelen te bereiken; 
-toon je interesse voor de wereld om je heen. 
 
 
 
Onze Kernwaarden 
 
Vertrouwen 
 
Vertrouwen in jezelf en in de ander is de basis, het fundament, van onze school. Vertrouwen 
zorgt voor een veilige leer- en werkomgeving en dat is een belangrijke voorwaarde voor 
kinderen om op een goede manier te kunnen ontwikkelen. Vertrouwen in jezelf en de ander, 
uit zich in het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het geven van verantwoordelijkheid 
aan de ander. 
 
Samen 
 
Wij geloven dat wij samen meer bereiken dan alleen. Door goed samen te werken 
ontwikkelen wij niet alleen onszelf, maar dragen wij ook bij aan de ontwikkeling van de 
ander. Het leren van en met elkaar, ook wel het coöperatief leren genoemd, neemt dan ook 
een belangrijke plaats in bij het vormgeven van ons onderwijs. Samen met ouders, partners 
van de school en betrokkenen zijn wij voortdurend op zoek naar het beste voor de kinderen. 
 



Eigenheid 
 
Ieder kind mag zichzelf zijn en mag zichzelf op een eigen wijze en in eigen tempo 
ontwikkelen. Wij laten de lesstof zoveel mogelijk aansluiten bij de behoeften van elk kind. 
Kinderen krijgen ruimte om eigen keuzes te maken, zijn zich bewust van wat ze aan het leren 
en ontwikkelen zijn en nemen daarbij eigen initiatieven en verantwoordelijkheid. Het 
ontdekken en uitbouwen van eigen talenten krijgt veel aandacht in de school. Daarbij willen 
wij elkaar waarderen, aanvullen en ondersteunen. 
 
Ontwikkeling 
 
Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen van nature nieuwsgierig en leergierig zijn. In een rijke 
en betekenisvolle omgeving zetten wij ons voortdurend in om bij te dragen aan de 
ontwikkeling van de kinderen tot zelfstandige, verantwoordelijke, sociale, weerbare en 
positief kritisch denkende mensen. Het team van De Schaapskooi hecht er grote waarde aan 
dat kinderen hun capaciteiten ten volle benutten. Teamleden van De Schaapskooi besteden 
ook steeds aandacht aan eigen ontwikkeling en ontwikkeling van het onderwijs. 


