
Mission statement

‘Samen groeien naar zelfstandigheid’

Missie

Wij willen graag dat de kinderen met plezier naar school gaat en zich veilig

voelen. Dat is een voorwaarde om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Daarnaast is het belangrijk dat bij het verlaten van onze basisschool de kinderen

voldoende kennis en vaardigheden hebben eigen gemaakt om een voor hen

geschikte vervolgopleiding te kunnen kiezen en met succes kunnen participeren

in de maatschappij.

OnderwijsdoelenOnderwijsdoelen

Visie op leren

Kinderen komen op De Pelikaan om te leren. Dat moet zo prettig en veilig

mogelijk verlopen. Leren is een breed begrip. Kinderen voor hun leven laten

leren, gaat verder dan taal en rekenen. Het is ook belangrijk dat kinderen leren

zorg, verantwoordelijkheid, liefde en aandacht voor elkaar, zichzelf en voor de

aarde te hebben. Kinderen leren, omdat ze van nature nieuwsgierig zijn en graag

nieuwe dingen leren. Dit is het uitgangspunt voor onze lessen die daarom

betekenisvol en interactief moeten zijn. Ook leerkrachten leren; wij leren van en

met elkaar. Er zijn teamscholingsdagen binnen de school en teamleden kunnen

individuele scholing of cursussen volgen buiten de school. We zijn erop gericht

relevante vakliteratuur bij te houden.

Visie op lesgeven

Het lesgeven is de kern van ons werk. De instructie van de leerkracht dóet ertoe!

Hierbij zijn pedagogisch en didactisch handelen belangrijke facetten van ons



werk. Belangrijke pedagogische punten zijn: oog hebben voor het individu, een

open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich

gekend weet. Dit geldt niet alleen voor onze relatie met kinderen, maar ook voor

onze omgang met ouders en met elkaar in het team. Wij hebben hoge

verwachtingen van leerlingen en spreken die uit. Ook dit geldt niet alleen voor de

leerlingen, maar evenzo voor het team.

Visie op zorg en begeleiding

Binnen onze school werken wij opbrengstgericht: wij stellen heldere doelen. Zo

proberen we uit elk kind te halen wat passend en mogelijk is. We hanteren het

leerstofjaarklassensysteem en di�erentiëren onze aanpak op verschillende

niveaus. De extra ondersteuning staat beschreven in de groepsplannen en de

dagplanning. Om elk kind goed te kunnen volgen, observeren en meten de

leerkrachten vrijwel dagelijks op één of andere manier de voortgang van de

ontwikkelingen en leerprestaties. Dit gebeurt door middel van observaties,

kindgesprekken, schriftcontrole en methodetoetsen. De school bepaalt

daarnaast minimaal twee keer per jaar met methodeonafhankelijke toetsen en

observaties de ontwikkeling en de vorderingen. Deze methodeonafhankelijke

toetsmomenten zijn vastgelegd op de toetskalender. Wij volgen hierbij

grotendeels het Cito Leerlingvolgsysteem.

Niet in alle gevallen is het mogelijk dat kinderen aan het eind van hun

basisschoolloopbaan de doelen halen. We stellen voor deze kinderen een OPP

(ontwikkelingsperspectief) op, zodat we kunnen kijken naar de

ontwikkelingsmogelijkheden van het individuele kind. Er zijn ook kinderen die

juist verrijking en verdieping nodig hebben. Ook deze kinderen worden

uitgedaagd om activiteiten te doen die passen bij hun ontwikkeling. Een geregeld

contact tussen ouders en school is daarbij onontbeerlijk. Samen streven wij

ernaar dat onze kinderen opgroeien tot sociale mensen die een waardevolle

bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving.

Een school in ontwikkeling

Ons onderwijs is voortdurend in beweging. Wij houden de e�ectiviteit en de

opbrengsten scherp in de gaten door middel van onze (zelf)evaluatie-

instrumenten. De maatschappij ondergaat in hoog tempo grote veranderingen.

Als school proberen wij zo adequaat mogelijk op die veranderingen te



anticiperen. Dat betekent dat wij steeds vernieuwend bezig zijn en onze aanpak

en methodieken afstemmen op dat wat van ons wordt gevraagd. In ons

schoolplan worden streefbeelden en ambities geformuleerd. Per schooljaar

worden schooldoelen uitgewerkt in een jaarplan dat aan het eind van het jaar

wordt geëvalueerd in een jaarverslag. Veel van deze documenten maken wij

inzichtelijk op onze website.


