Basisschool Aloysius

4 Onderwijskundig beleid
4.1 De missie van de school
“De Aloysiusschool wil haar leerlingen een fijne, veilige en vertrouwde schooltijd bieden, waarin samen met leerlingen
en ouders gestreefd wordt naar optimaal haalbare resultaten.” Het is onze verantwoordelijkheid om leerlingen kennis
en vaardigheden bij te brengen om hen voor te bereiden op de veranderende wereld. Dit doen wij door:
-hen te ondersteunen in persoonlijke groei tot zelfstandige, sociaal vaardige, participerende mensen
-het vermogen te ontwikkelen om mee te kunnen groeien met veranderingen in hun leven
Parel

Standaard

Een goed leer-, werk- en leefklimaat. Welzijn staat voor ons bovenaan.

SK2 - Pedagogisch klimaat [geen
wettelijke eisen]

Samenwerking staat voorop, in het team, met de ouders en de kinderen.

OP6 - Samenwerking

Wij brengen het kind en de groep goed in beeld.

OP2 - Zicht op ontwikkeling

De kwaliteit van ons onderwijs. We gaan voor een stevige basis.

OP3 - Didactisch handelen

Wij bouwen op de driehoek ouder-kind-leerkracht

OP2 - Zicht op ontwikkeling

Wij beschikken over extra ondersteuning, meer handen in de klas, coteaching.

OP4 - (Extra) ondersteuning

Wij leren talenten te ontdekken.

OP2 - Zicht op ontwikkeling

Onze kernwaarden:
verantwoordelijk
leerling-leerkracht-ouder zijn eigenaar van hun persoonlijke ontwikkeling en handelen

respect
leerling-leerkracht-ouder gaan goed met elkaar om. Eigenheid en saamhorigheid gaan hand in hand.

inspiratie
leerling en leerkracht zijn nieuwsgierig, willen altijd leren en samen zorgen we voor een sprankelend
leer/werk/leefklimaat

verbinding
we zien elkaar, de omgeving en leren waar mogelijk in samenhang

4.2 De visie van de school
Wij zijn een vooruitstrevende gemeenschap waarin leren met passie gefaciliteerd wordt in een dynamische
omgeving. We gaan uit van:
de leergierigheid van het kind
competenties van medewerkers, leerlingen, ouders en anderen
toegepaste (informatie) technologie en data
We willen dat de kinderen verdraagzame, vredelievende, flexibele en verantwoordelijke wereldburgers worden en
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bereiden hen voor:
op flexibele deelname aan een dynamische arbeidsmarkt
op participatie in een pluriforme wereld van culturen
op een duurzame samenleving
De kinderen worden vaardig gemaakt in:
kritisch, oplossingsgericht, creatief denken en handelen.
We willen dat de kinderen opgroeien tot welbewuste en weerbare mensen die flexibel en evenwichtig met
veranderingen om kunnen gaan door:
prioriteiten te stellen
planmatig werken
het ik-zijn te verbinden met het wij-zijn
leren en het delen van kennis
te genieten van successen
te leren van als het een keer niet lukt
De komende vier jaar gaan we op weg om de visie te realiseren door:
een breed leerstofaanbod
gevarieerde (samen)werkvormen
ruimte te creëren voor het ontplooien van eigen interesses
initiatieven te bevorderen
te leren in een rustige ontspannen sfeer
het “Kind in Beeld” te hebben
een goede uitwisseling van informatie over situatie thuis en school
een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het kind o.a. door wederzijds meedenken en
ondersteunen van ouders en derden
ondersteuning bij de sociaal-emotionele ontwikkeling
de participatie van ouders in de leergemeenschap van school
de voortdurende ontwikkeling van de leerling voorop te stellen
grenzen te verleggen
het bevorderen van welzijn en betrokkenheid van het kind
de individuele en de gezamenlijke professionalisering van het team
de constante ontwikkeling van het onderwijs
De uitwerking van de missie en visie is dagelijks zichtbaar op school. Door middel van de zichtbare woorden
"Respect-Verantwoordelijk-Inspiratie-Verbinding", de dagelijkse omgang met elkaar en de inrichting van ons
onderwijs.
De school is vanuit de missie en de visie altijd op zoek naar wat beter kan/moet en gaat hiermee aan de slag. De
komende vier jaren gaat de school door middel van de concrete invulling van jaarplannen verder met de missie en
visie vorm te geven.
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