Schoolplan 2019-2023

Basisschool VI de Tiende Penning

Ieder kind heeft talent!
Wat is de missie van onze school?

Waar staat onze school nu?

Leerlingen die onze school verlaten zijn: “Saamhorig, Initiatiefrijk, Nieuwsgierig”

Wat wij geloven:
• Als jij je thuis voelt en gewaardeerd voelt, kijk je met zelfvertrouwen en een open blik om je heen
• Dat jij veel kunt ontdekken. En wat lastig is, krijg jij door vindingrijkheid toch voor elkaar
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voldoende

99,8%

Leerlingen

Groepsgrootte

Inspectie

VO-advies

• Dat het helemaal lukt, als je het met elkaar samen doet
Eigen beoordeling basiskwaliteit

• Dat wij de vele kanten van je zullen ontdekken

Wat wij beloven:
• Dat jij zelfbewust, vol zelfvertrouwen en met een tas vol kennis de school verlaat

Onderwijsleerproces

Schoolklimaat

V

• Dat jij met een tas vol kennis de school verlaat
• Dat jij weet wat je voor de ander betekent, en de ander voor jou kan betekenen
• Dat jij voor jezelf werkt en niet voor de school

Onderwijsresultaten

Kwaliteitszorg en ambitie
Zwak

Voldoende

Goed

• Dat jij kan samenwerken, initiatief kan nemen en nieuwsgierig bent naar de wereld om je heen
• Dat jij met je kennis, je kwaliteiten en je waarden, je eigen plek in de wereld zult vinden

Wat heeft onze school over vier jaar bereikt?

“Het dorp blijft altijd in je zitten” (een ouder)

1. 1. De kunst van het lesgeven is zichtbaar in alle groepen.

De kernwaarden van onze school zijn

2. 2. Doorgaande lijn van twee tot twaalf jarigen is gerealiseerd in 2023.
3. 3. Er wordt voldoende gescoord op de LVS toetsen

Waar is onze school trots op?
Persoonsvorming

Wij bieden leerlingen die extra uitdaging
nodig hebben een aantrekkelijk aanbod in
de plusklas.

Leerkrachten signaleren tijdig de
zorgleerlingen en handelen hiernaar.

4. 4. In 2023 worden de vakken wereldoriëntatie, sociaal emotionele ontwikkeling en expressie
thematisch aangeboden.
Kennis en
Vaardigheden

Burgerschapsvor
ming

Op sociaal- emotioneel gebied wordt door
de gehele school gehandeld volgens het
prinicpe van Move a head.

5. 5. We werken met PLG('s) in schooljaar 2020-2021

