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!SAMEN IN BEWEGING

bij ons op school
Leer je met plezier! Ben je trots op wie je bent, wat je leert en wat je maakt. 

Dagen we jou uit om het beste uit jezelf te halen. Je ontdekt wat je allemaal kunt en 
je leert keuzes te maken. We bereiden je voor op de wereld van morgen met kennis, 

vaardigheden en talenten die daarvoor nodig zijn. 

Groeien met plezier door samen in beweging te zijn.  

We bieden excellent onderwijs waarin leerlingen in units vakoverstijgend werken. We blijven constant werken aan de inhoud van 
het onderwijs en aan de manier waarop we dit aanbieden aan de leerlingen. We streven naar nog beter spelling- en leesonderwijs. 
We maken gebruik van de talenten van leerkrachten en leerlingen. Zelf keuzes maken en jezelf kunnen uitdagen staat centraal in 
ons onderwijs, waardoor iedere leerling op zijn eigen referentieniveau werkt en voorbereid wordt op een leven lang leren.

AMBITIE

Talentencirkel
Dit model gebruiken we om leerlingen hun talenten te laten ontdekken 
én verder te ontwikkelen. De cirkel komt daarnaast ook van pas om 
leerkrachten sturing te geven aan hun coachende vaardigheden. Zo is het 
cirkeltje weer rond!

WE WERKEN VANUIT 
EEN OVERKOEPELEND 
THEMA/KERNCONCEPT 
We bieden leerlingen een uitdagende 
en rijke leeromgeving door te werken 
vanuit vak-overkoepelende thema’s. 
Dit stimuleert de ontwikkeling en 
maakt leren interessant! Leerlingen 
zijn medeverantwoordelijk voor hun 
eigen proces. We verschaffen inzicht 
in hun eigen kunnen. Wat wil je leren 
en wat is je doel? We stellen vragen 
over wat ze willen maar vooral ook 
hoe ze dat willen. Door diversiteit in 
opdrachten aan te bieden maken de 
leerlingen zelf keuzes en dagen we ze 
uit de lat hoger te leggen. Voor ons is 
het gesprek mét de leerlingen leidend, 
maar we betrekken ook de ouders.  
Zo kunnen we doelgericht aan iedere 
individuele leerroute werken. 

Zin om te 
presenteren

Creatief 
denken

Zin om te 
kunnen

Zelf-
vertrouwen

Uitpluizen

Reflecteren

Groei-
mentaliteit Nieuwsgierig

Kritisch
onhafhankelijk

Ik kan ...
Ik ben ...
Ik heb ...
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