
Kernambitie 1:
Borgen en versterken van kwaliteit

Speerpunt 4
We garanderen een 
stevige basis

Speerpunt 5
We doen recht aan 
ieders eigenheid

Speerpunt 6
We maken leren en 
werken betekenisvol

Speerpunt 2
We meten en 
verbeteren 
opbrengsten

Speerpunt 3
We ontzorgen de 
scholen bij hun 
kerntaken

Speerpunt 8
We werken aan 
blijvende 
aantrekkingskracht

Speerpunt 9
We zijn in verbinding
met onze partners

Kernambitie 3:
Leren van en met elkaar

Kernambitie 2:
Ruimte om te groeien

Speerpunt 1
We creëren 
voorwaarden voor leren 
en ontwikkelen

Speerpunt 7
We nemen verantwoor-
delijkheid voor integrale
gezamenlijke ontwikkeling
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delta-onderwijs
Onze missie
“Kinderen en professionals begeleiden in hun ontwikkeling tot gelukkige, zelfstandige 
en kritische wereldburgers, die ruimdenkend en respectvol in verbinding staan met 
anderen en zo bijdragen aan een duurzame samenleving.”

Onze visie: 
Bevlogen onderwijs voor de wereld van morgen. Wij geloven erin dat alle kinderen het 
recht hebben om hun eigen talenten en persoonlijkheid te ontwikkelen en volwaardig 
te participeren in een verbonden en dynamische wereld. We blijven voortbouwen 
op een stevige basis met meetbare kennis en kunde, maar we streven ook naar een 
merkbare ontwikkeling in zelfbewustzijn, zelfredzaamheid, zorg voor de ander en de 
omgeving en samen leren en ontdekken. 

Onze waarden
Onze waarden, ‘eigenheid, vertrouwen, ontwikkeling en verbinding’, willen we terug-
zien in alles wat we doen en wat anderen op onze scholen ervaren, qua uitstraling, 
communicatie, houding en gedrag.

Schoolplan 
Onze missie

Onze visie

Onze waarden

Kwaliteitscyclus
Schoolplanperiode
2020 - 2021  
2021 - 2022 
2022 - 2023
2023 - 2024

Het jaar rond

Planperiode

Specifiek

Bijlagen

�

jul/aug
feb/mrt

jul/aug

apr/mei
okt/nov

kbs de Berkenhof
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