
POSITIEF NIEUWSGIERIG OPEN SAMEN KANSRIJK

RUIMTE VOOR ONTWIKKELING



ONZE VISIE OP:

MAAK EEN AFSPRAAK EN KOM LANGS VOOR 
EEN RONDLEIDING OP OBS KOOLHOVEN!

LEREN EN ONTWIKKELEN
Elk kind op OBS Koolhoven is gemotiveerd 
om te leren en te ontwikkelen. De groei 
van elk kind is gericht op het verwerven 
van kennis, het zijn/worden van een 
burger in de maatschappij en persoonlijk 
leiderschapsontwikkeling. Onze kinderen 
leren (hoge) doelen te stellen, daaraan 
effectief te werken, hierop te reflecteren  
en daardoor hoog te presteren. Sociale 
emotionele ontwikkeling en culturele  
vorming zijn de twee andere pijlers,  
waardoor een brede ontwikkeling  
geborgd is. 

PROFESSIONALITEIT
De professionals op OBS Koolhoven 
vormen het hart van de organisatie. Zij 
stellen zichzelf en hun handelen centraal 
door blijvend en continu te ontwikkelen 
in onze professionele leergemeenschap. 
Hun inzet van competenties, (vak)specia-
lisme en passie voor het vak, bepaalt hun 
rol als leerkracht en professionele collega 
in de organisatie, hetgeen zich vertaalt in 
afstemming op ons onderwijs. Zij houden 
gezamenlijk zicht op en nemen verant-
woordelijkheid voor de kwaliteit van het 
geboden onderwijs. 
 

VERANDEREN
Op OBS Koolhoven staat verandering  
niet op zichzelf. Vanuit vertrouwen, verant-
woordelijkheid en verbinding realiseren 
we parallelle verandering: Veranderingen 
in samenhang. Dit betekent betekenis 
geven aan onze doelen, keuzes maken 
in ons (beredeneerd) onderwijsaanbod, 
lessen verzorgen volgens expliciet directe 
instructie (Rosenshine), analyse en verkla-
ring geven aan de hand van formatieve en 
summatieve toetsing en  
gebruik maken van gespreid leiderschap in 
de realisatie van onze  
veranderdoelen.

ORGANISEREN
Op OBS Koolhoven heerst een  
professionele structuur en cultuur.  
Deze zijn voorwaardelijk om tot leren en 
ontwikkelen te komen. De professional 
staat centraal en elke medewerker krijgt 
de gelegenheid om zich te ontwikkelen in 
onze professionele leergemeenschap met 
leer-en/of ontwikkelteams. Hierin wordt 
onderzoeksmatig verantwoordelijkheid 
genomen voor het ontwikkelen van lessen, 
maken we gebruik van elkaars specialisme 
en borgen we een open cultuur van  
feedback en accountability.


