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De Vreedzame school
We willen leerlingen opvoeden tot 
verantwoordelijke en actieve leden van 
de gemeenschap. Hierbij zien we de 
klas en de school als een oefenplaats 
Zij leren dat zij deel uitmaken van de 
gemeenschap die de klas/school vormt 
en leren daar een bijdrage aan te leveren. 
Ze leren zich verantwoordelijk te voelen 
voor het algemeen belang.

De leerlingen voorbereiden op  

de toekomst
Net zoals de leerlingen thuis in aanraking 
komen met de digitale middelen komen 
ze dit op school ook tegen. In groep 1 
wordt er al gebruik gemaakt van een 
touchscreen en ipads. Vanaf groep 4 
heeft elke leerling een ipad en maken 
de leerlingen digitale opdrachten bij 
Snappet en Blink. O.l.v. Basicly willen 
we de leerlingen leren verstandig om 
te gaan met de digitale wereld. Dit 
houdt in informatie vaardigheden, ICT 
vaardigheden, Computational thinking 
en mediawijsheid. Hierbij komend tot  
een beleid.

Aandacht voor praktische 

vaardigheden
Wij willen de diversiteit aan talenten 
van onze leerlingen tot hun recht laten 
komen door bijvoorbeeld te werken 
in de moestuinen, tuinen en outdoor-
education. We willen hierbij de Biologie 
Plus School een plek geven in school. 

Een professioneel team
We willen ons blijven ontwikkelen.  
Door collegiale consultatie leren we van 
en met elkaar, het onderwerp stellen 
we samen vast: Waar willen we leren en 
wat heeft prioriteit? We ontwikkelen ons 
ook door scholing op individueel en/of 
teamniveau. 
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