Schoolklimaatovereenkomst
Visie

Taalschool Utrecht is dé basisschool voor nieuwkomers in Utrecht. Taal, cultuur en sociale vaardigheden
zijn geïntegreerd in het onderwijs. Leerlingen voelen zich welkom en maken een goede start in de
Nederlandse samenleving. Een leerling die onze school verlaat, begrijpt en gebruikt de Nederlandse taal
voldoende om door te kunnen groeien in het vervolgonderwijs.

Taalschool Utrecht
- biedt leerlingen een veilige en voorspelbare
- leeromgeving
- legt een stevige basis voor de schoolloopbaan
- geeft leerlingen de ruimte om zich optimaal te
- ontwikkelen

-

is een expertisecentrum op het gebied van
onderwijs aan nieuwkomers
biedt vervolgscholen ondersteuning en
informeert over onderwijsbehoeften
deelt kennis met, en geeft advies aan,
belanghebbenden

Taalschool Utrecht heeft een lerend team met een positieve houding. Het team staat voor het best
mogelijke onderwijs.
Het team handelt consequent, ziet mogelijkheden en communiceert helder en respectvol met
leerlingen, ouders, verzorgers en professionals.
Ouders, verzorgers en het team van Taalschool Utrecht werken nauw samen om de ontwikkeling van
kinderen optimaal te stimuleren.
Om vorm te kunnen geven aan deze visie
- handel ik professioneel en realiseer ik me
- het belang van mijn voorbeeldfunctie:
- ik kom afspraken na
- ik ben voorspelbaar
- ik spreek waardering uit
- mijn intentie is goed
- hanteer ik een professioneel denkkader:
1. wat is goed voor de leerlingen?
2. wat is goed voor de school?
3. wat is goed voor mij?

-

benut en versterk ik de kwaliteiten van de ander en die van mijzelf
zie ik irritatie bij mijzelf als een aanleiding voor
zelfreflectie
geef en ontvang ik graag feitelijke en opbouwende feedback
praat ik met iemand in plaats van over iemand
neem ik de ander zoals zij of hij is
spreek ik mijn verwachtingen uit
toon ik betrokkenheid en sta ik open voor dialoog
waarborg ik dat collega’s op mij kunnen rekenen
stel ik mij flexibel, behulpzaam en solidair op
heb ik hoge verwachtingen van samenwerking
bewaak ik de tijd
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