
Zien & Zijn  
We ZIJN wat we zeggen. We 

ZIEN elkaar. Leraren en 
leerlingen laten zien wat ze 

kennen, kunnen en wie ze 
zijn. We verantwoorden in 

woord en beeld over ons leren 
en werken, over onze keuzes 
naar ouders, de buitenwereld 

en naar elkaar.

Leid aad

MARAP 1E PERIODE (JAN T/M MEI) 2016

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.

Super tevreden zijn wij over al onze groep 8 leerlingen. Samen hebben 
zij de score 536,3 behaald. Hiermee zitten we boven de ondergrens van 
de inspectie. Zowel leerkrachten als leerlingen hebben de afgelopen jaren 
hard gewerkt om dit mooie resultaat te behalen. Trots trots trots!!!!

Kinderen werken vanuit 
eigen doelen

CITO Eindscore 2016

2015

534.5

2016

536.3

2014

536.1

We benoemen elkaars 
kwaliteiten en talenten

Het kind 

Het kind is onze LeidRaad. 
Ieder kind is ons 

uitgangspunt. We leren het 
kind en diens talenten 

kennen in al zijn eigenheid en 
diversiteit. Leren en lesgeven 

is persoonlijk. We leren en 
werken op basis van respect 

en vertrouwen met hoge 
verwachtingen wederzijds. 

Wij zijn mediawijs

We zijn kritisch op ons didactisch 
handelen. Onderzoekend leren inspireert 
ons en we zijn mediawijs.

“Ik ben ik, jij bent jij, samen leren wij"

We werken volgens de 
Daltonpijlers. We verdiepen ons 
verder in het reflecteren en 
plannen. We stimuleren 
betekenisvol gebruik van 
kennis. 

Ouders, kinderen en 
school tonen samen 
ondernemerschap

We bewegen ons in een veilige 
omgeving en leren met en van elkaar.

Een uitdagende, 
nieuwsgierig makende 
leeromgeving

We werken vanuit een veilige, 
uitdagende, nieuwsgierig makende 
omgeving binnen één IKC.

Binnen ons Daltononderwijs 
hebben leraren ook een 
coachende rol. 

Samen
Diversiteit wordt 

gewaardeerd, daarmee is een 
school een democratische 
gemeenschap en draagt er 

aan bij. Iedereen is 
verantwoordelijk voor de hele 

school; we voelen ons er 
veilig. We leren en werken in 

betekenisvolle verbinding 
met elkaar en met de 

werkelijkheid om ons heen.   

We kiezen voor diepgang. 
We maken ruimte voor 

onderzoek, vakmanschap en 
talent. 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 kind 

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

ondersteunt.

Ruimte

Onderwijs

De LeidRaad vormt onze 
kwaliteit. Ons onderwijs 

deugt. Leren en lesgeven is 
intellectueel uitdagend. De 

kerndoelen zijn voor alle 
leerlingen. De weg er naar toe 

verschilt zoals leerlingen 
verschillen. Alles wordt in-

gezet voor leren en lesgeven, 
ook het beschikbare geld. 


