Identiteitsbewijs team Kisveld:
1. Waar staan wij voor?
Wij geloven erin dat ieder kind in een veilige, inspirerende en uitdagende omgeving zijn/haar eigen
talenten zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Normen en waarden zijn belangrijk voor ons en de
kinderen in de constant veranderende maatschappij. Het aanbod op school is erop gericht de
kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst: naast basiskennis leren ze op school
communiceren, samenwerken en kritisch en creatief denken.
Ons motto is: Samen, open en betrokken!
2. Hoe kijken wij naar leerlingen en ouders?
Leerlingen mogen zichzelf zijn binnen gestelde kaders. Wij vinden leerlingen inspirerend en gaan
ervan uit dat ze oprecht en eerlijk zijn.
Ouders zijn onze gesprekspartners, maar de leerkrachten zijn de professionals op onderwijsgebied.
Ouders voelen zich betrokken bij de school en de ontwikkeling van hun kind. Ze hebben reële
verwachtingen van de school en van hun kind.
3. Waar kunnen onze leerlingen en ouders op rekenen?
Bij ons op school werken betrokken leerkrachten die je helpen en naar je luisteren. Zij bieden een
veilige omgeving waarin met respect met elkaar wordt omgegaan en een uitdagende
leeromgeving waarin je met vallen en opstaan je talenten mag ontwikkelen. Kinderen krijgen bij
ons ook hun basiskennis waarmee ze zelf verdere stappen kunnen zetten in hun ontwikkeling.
4. Waar zijn wij goed In?
Wij zijn goed in het ontwikkelen van eigenaarschap en het zichtbaar maken van de persoonlijke
ontwikkeling van kinderen, zowel op het databord als in het portfolio.
Wij blinken uit in het creëren van saamhorigheid en het bieden van structuur. Ons
onderwijsaanbod is breed en activerend.
Wij zijn leidend in het creëren van rust, veiligheid en een sterk pedagogisch klimaat. De basis is op
orde.
5. Als wij deze belofte willen waarmaken waar moeten wij elkaar op aanspreken en waar willen
we op aangesproken worden? (kernwaarden)
-respectvol en veilig. (respect en veiligheid voor iedereen)
-gestructureerd, procesmatig en kwaliteitsgericht. (in een duidelijke structuur procesmatig werken
aan goede kwaliteit)
-uitdagend en ontwikkelingsgericht. (uitdagen tot ontwikkeling)
6. Wanneer hebben wij onze belofte ingelost? Wat hebben we dan bereikt bij onze leerlingen
en ouders? (ambitie)
Een mooie en fijne basisschooltijd waarin zij…
-geleerd hebben om op een respectvolle manier met zichzelf en de ander om te gaan en te
communiceren.
-voldoende basiskennis hebben opgebouwd om zich op de bij hen passende vervolgschool verder
te ontwikkelen.
-zichzelf hebben leren kennen, hun kwaliteiten en ontwikkelpunten (benutten /inzetten/kennen
etc.)
-geleerd samen te werken en kritisch en creatief te denken.
Ouders hebben zich..
-gehoord en betrokken gevoeld bij de ontwikkeling van hun kind

