Missie
Wij willen het verschil maken voor alle kinderen en ze goed voorbereiden op het zelfstandig en met
zelfvertrouwen functioneren in de maatschappij. Wij zorgen ervoor dat de kinderen zijn uitgerust met
voldoende kennis en vaardigheden gericht op de toekomst. We doen dit door goed, boeiend en
betekenisvol onderwijs te geven.
Visie algemeen
Wij hebben hoge en realistische verwachtingen van de kinderen en werken systematisch en doelgericht
aan voldoende groei en goede resultaten van alle kinderen binnen een veilige schoolomgeving. Vanuit
betrokkenheid en enthousiasme geven we de kinderen een hoopvolle start om hun plek in de wereld te
vinden.
Visie op Pedagogisch klimaat:
Er is ruimte en aandacht voor ieder kind en we creëren een veilig schoolklimaat. Het is ons doel om
kinderen steeds meer eigenaar te laten worden van hun eigen ontwikkeling. Wij maken gebruik van
Kanjertraining en zetten in op burgerschapsvorming. Daarnaast zijn er vieringen, kindgesprekken en is er
een leerlingenraad.
Visie op Didactisch handelen
Wij geven effectief les. Door technieken vanuit Teach like a Champion en het directe instructieniveau
vergroten we de betrokkenheid van de kinderen bij de les. Wij werken met verschillende niveaus,
onderzoekend leren, coöperatieve werkvormen en ontwikkelingsgericht onderwijs in de groepen 1/ 2.
Ook zetten we in op de brede ontwikkeling van de kinderen door koken, techniek- , natuur en creatief
onderwijs. Wij geven effectief, uitdagend en inspirerend ICT-onderwijs. Er is veel aandacht voor (digi-)
taal en lezen. Vandaar ons motto ‘CBS de Acker spreekt de taal van de toekomst’.
Lerende organisatie
Wij zijn een lerende organisatie. Wij leren met en van elkaar. We professionaliseren ons individueel en
als team, doen onderzoek, gebruiken co-teaching, feedbackgesprekken, werken met stuurteams en een
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de kinderen. Wij zetten de kwaliteiten van de
leerkrachten in.
Alle acties binnen onze school hebben als doel: “Het beter leren van alle kinderen”
Centrale waarden en identiteit
•
•
•
•
•

Wij gaan respectvol met elkaar om.
Onze normen en waarden hebben een Christelijke grondslag.
Wij vertrouwen en helpen elkaar.
Wij zorgen voor een veilige school voor iedereen.
Wij zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen.

