
Samen
We leren en werken in 

betekenisvolle verbinding 
met elkaar en met de 

werkelijkheid om ons heen. 
We waarderen diversiteit, 

daarmee is een school een 
democratische gemeenschap 

en draagt eraan bij. 
Iedereen is verantwoordelijk 

voor de hele school; 
we voelen ons er veilig.  

Leid aad
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Wij staan voor goed onderwijs. Het kind is onze LeidRaad. Verbonden met de wereld 

maken we ruimte en zien we elkaar. Samen eigenaar van ontwikkeling; wij zijn SKBO.

In 2017 is de score van de eindtoets net onder de ondergrens. De onder-
delen waarop we opvallend zwakker scoren zijn: rekenen (getal en 
bewerkingen) en spelling werkwoorden. Binnen het leerlingvolgsysteem 
rekenen hebben onze leerlingen altijd op of boven gemiddeld gescoord. 
Dit maakt dat deze score voor ons als een verrassing is gekomen. Toch 
zijn we voor komend schooljaar plannen aan het ontwikkelen om de 
basisbewerkingen rekenen op een hoger niveau te krijgen.   

Er is ruimte voor creatieve 
expressie op de Pius X

Centrale Eindtoets 2017

2016

534,2

2017

532,8

2015

531,1

We maken ruimte voor 
onderzoek, vakmanschap en 

talent. We kiezen voor diepgang. 
We durven te twijfelen. 

We stimuleren eigen keuzes. 
We maken tijd en hebben geduld. 

Leraren en leerlingen tonen 
eigenaarschap in de 

ontwikkeling van zichzelf, de 
ander, de omgeving. 

De leerling leert, doet, denkt, 
maakt, en de leraar stimuleert 

en ondersteunt.

Ruimte

Op Pius X zien we wie je bent

Leerlingen laten zien wat ze kennen en 
kunnen tijdens de podium optredens. 
Tijdens de podiumprogramma’s wordt de 
leerstof van de afgelopen periode aan 
elkaar en aan ouders gepresenteerd. 
Projecten die in de afgelopen periode 
aanbod zijn gekomen zijn: de Kinderboe-
kenweek, poëzie week, kunst en cultuur-
weken en nationale voorleesdagen. Maar 
ook lesstof kan worden gepresenteerd. 

Samen in de buurt

Leerdoelen op teamniveau 
en onze gedragsverwach-
tingen zijn in de school 
visueel in beeld gebracht!

Ruimte voor 
Onderwijsvernieuwing

Samen gaan we voor mooi onderwijs!
Op de Pius X zien we wie je bent. Samen vinden we jouw eigen weg naar de toekomst.

Het kind 
Het kind is onze LeidRaad. 

Ieder kind is onze opdracht. 
We leren het kind en zijn 

talenten kennen in al zijn 
eigenheid, creativiteit en 

diversiteit. Leren en 
lesgeven is persoonlijk. 

We leren en werken op basis 
van respect en vertrouwen 

met hoge verwachtingen 
wederzijds. 

Onderwijs
Ons onderwijs deugt. 
Leren en lesgeven is 

intellectueel uitdagend. De 
kerndoelen zijn voor alle 

leerlingen. De weg ernaar toe 
verschilt zoals leerlingen 

verschillen. Alles wordt 
ingezet voor leren en 

lesgeven, ook het 
beschikbare geld. 

Zien & Zijn  
We ZIJN wat we zeggen en 

ZIEN elkaar. Leraren en 
leerlingen laten zien 

wat ze kennen, kunnen 
en wie ze zijn. 

We verantwoorden in woord en 
beeld ons leren en werken, 
onze keuzes naar ouders, 

de buitenwereld en 
naar elkaar.


