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Wij zijn nieuwsgierig naar wie jij bent,
waar jij vandaan komt,

waar jij in gelooft en hoe je leert.

Wij zijn een christelijke school.
Wij houden van verschillen.

Wij zien het als onze opdracht om jou kennis
te laten maken met verschillende culturen, 

geloven en standpunten.

Zodat jij zonder vrees en met een open blik in
de wereld kan staan.



'Wat wij nodig hebben
in onze maatschappij

zijn mensen zonder vrees'.
- Helen Parkhurst -



Wij beloven
dat jij zelfstandig en met durf jouw plek

in de wereld inneemt.



aandachtig, levensecht en lerend

Dat kunnen wij, want wij zijn altijd



Altijd aandachtig

Wij durven stil te staan, kijken echt en doen wat nodig is.



Wij bieden een warme en veilige omgeving en kijken naar elkaar om. 
Hierdoor deel je wat je echt te zeggen hebt. 
Ook als je het eigenlijk niet durft. Niets is gek of dom.
Wij zijn open naar elkaar, naar jou en je ouders.

Aandachtig betekent ook, dat wij stilstaan bij onszelf.
Zo blijft onze blik open en kunnen wij jou echt zien.
Wij sluiten onze begeleiding aan bij jou en jouw leren, waardoor jij je 
kunt richten op jouw taken en je spel.



Altijd levensecht

Wij creëren betekenisvolle situaties waarin jij levensecht leert.



Jij leert om jezelf en de wereld te kunnen begrijpen.

Wij verrijken jouw leerproces heel bewust met situaties en ervaringen 
die je in staat stellen om wat je leert te verbinden aan het dagelijks 
leven.
Daarom heb je de mogelijkheid om met klasgenoten te werken aan een 
betekenisvol project. Hierbij werkt ieder aan gezamenlijke en aan eigen 
doelen.

Verder leer je natuurlijk ook door het werken met les- en 
methodemateriaal, dat is logisch en nodig.
Daarin werk je samen met anderen en de leerkracht. 
Je leert vragen stellen, hulp geven en meedenken.
Jouw bijdrage en jullie samenwerking is levensecht, daar zorgen 
wij samen voor.



Altijd lerend
Wij proberen, reflecteren en leren in alles wat we doen.



Wij zien leren in alles. 

Wij laten geen kans onbenut om jou een volgende stap te laten zetten.

Bij ons op school zijn jouw vragen meer dan welkom. Wij geven je niet de 

oplossing, maar stimuleren je om je eigen antwoorden te vinden.

Wij zorgen voor een rijke leeromgeving en activiteiten waarin jij, met 

vallen en opstaan, aan je eigen doelen kunt werken.

Reflecteren tijdens het proces en na afloop is voor ons routine. Dat doen 

wij met jou, met elkaar en samen met je ouders.

Zo leren wij allemaal.



optimistisch omdenken

Wij zijn bijzonder, want bij ons mag je

trots zijn op jezelf, glansrijk falen en optimistisch omdenken.



Jij mag ontdekken wie jij bent,
waar je van houdt,

wat je kunt en wat je wilt.

Jij krijgt bij ons de speelruimte voor jouw
plannen, jouw fouten en jouw oplossingen.

Daar leren wij samen van.
Je leert trots zijn op jezelf, glansrijk falen

en optimistisch omdenken.

Jij leert durven. Dat leren wij jou.
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