
W� z�n een vr�e basisschool die staat voor
eigent�ds onderw�s. 
We willen kinderen laten opgroeien in een
veilige, uitdagende en betekenisvolle
leeromgeving. 
In gezamenl�ke verantwoordel�kheid met
ouders willen we aan kinderen maximale
leerkansen bieden en ze het beste uit zichzelf
leren halen. 

onze missie 

een warme school met een hart
voor alle kinderen!  

klein, maar groots in de dingen die we doen! 



VISIE EN KERNWAARDEN. 

O VAN ONTWIKKELEN

L VAN LEREN EN LEVEN 

B VAN BEREIKBAAR

Onze schoolpoort staat steeds open voor iedereen. We streven naar

een goeie communicatie tussen leerlingen, leerkrachten, ouders en de

buurt. 

Leren leven en leren met de leerkracht als gids en het leerplan zill als

kompas. We willen onze kinderen laten ontdekken wie ze zijn. We leren

hen verantwoordelijk samenleven met anderen. Fouten maken mag,

want van proberen kan je leren. 

We begeleiden kinderen bij het maken van keuzes en spreken hen ook

aan op hun verantwoordelijkheden. 

Deze waarden bepalen hoe wij op school met elkaar werken en

omgaan. Ze komen voort uit onze visie en identiteit. 

Bij ons groeien kinderen niet enkel in centimeters maar ook door het

ontwikkelen van een eigen identiteit. Wat een kind nu nog niet kan, lukt

binnenkort misschien wel. We proberen alle kinderen optimale

leerkansen aan te bieden. Ze krijgen de ruimte om hun unieke talenten

uit te bouwen. Hierbij houden we rekening met de brede ontwikkeling

van het kind en stellen we uitdagende doelen. 

Alle kinderen worden goed in beeld gebracht, zowel op cognitief als

sociaal emotioneel vlak. Zo volgen we de ontwikkeling van kinderen en

kunnen we aansturen of bijsturen waar nodig.

We kijken naar de vooruitgang die gemaakt wordt en bespreken dit

steeds samen met het kind en de ouders en andere betrokken partijen. 



S VAN SAMEN.
Groeien doe je samen, goed onderwijs maak je samen. 

Onze bloesemdagen staan symbool voor onze samenhorigheid.

Teambuilding op kindermaat. Daarnaast komt deze waarde tot

uiting in onze vieringen en de wijze waarop we er zijn voor elkaar in

vreugde en verdriet. 

E ENTHOUSIAST ENGAGEMENT 

Enthousiasme is het fundament voor kinderen en leerkrachten om

verder te groeien. Wij engageren ons om met passie en plezier les te

geven.

 Kinderen moeten elke dag met plezier naar school komen. 

Wij engageren ons om onze kinderen alle kansen te geven die ze nodig

hebben. 

M VAN MEDEMENS.

Onze medemens staat centraal in het verhaal van de B(w)armhartige

Samaritaan. Dit verhaal vormt de rode draad doorheen ons lesgeven

binnen onze Christelijke identiteit. We leren verdraagzaam zijn, tonen

respect en dragen zorg voor elkaar en onze naaste. 

E VAN ELK KIND TELT  
We zijn pas tevreden als elk kind zich goed voelt in onze school. Voor

ons betekent dat dat we een hartelijke en zorgzame school willen zijn.

We zetten in op een warme relatie tussen leerkrachten en kinderen.

We hebben een open houding en zijn nieuwsgierig naar wat de

kinderen bezighoudt. We gaan samen in gesprek. 

 De verscheidenheid tussen de kinderen vinden we een troef. Hier kent

iedereen elkaar en wordt iedereen gezien.


