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Inhoud: visie
Beste ouder(s),
Dit is de eerste onderwijskundige nieuwsbrief die u van ons ontvangt. Het is de bedoeling dat u iedere
maand een algemene nieuwsbrief ontvangt én een onderwijskundige. Hierin vertellen wij u waar we op
onderwijskundig gebied mee bezig zijn en welke veranderingen of vernieuwingen er zijn.
Deze maand gaat het over de visie van de school. Vorig schooljaar hebben we een nieuw schoolplan
geschreven voor de jaren 2019 - 2023. Hierin staat beschreven wat we allemaal op school doen en nog
willen doen (ambities). Een uitgangspunt voor het schoolplan is een visie op onderwijs. Een werkgroep
is daarmee aan de slag gegaan en op teamvergaderingen hebben we samen een nieuwe visie bedacht
met een daarbij horende missie die luidt:

‘VOOR EIGENAARSCHAP VAN IEDER KIND’
De uitleg die daarbij hoort is als volgt:
‘Een kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier tot een positief individu die zich
bewust is van zijn eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Daardoor leert het kind respectvol met de
medemens en zijn omgeving om te gaan.
Ieder uniek kind weet zich omringd door een kleurrijk en krachtig team met hetzelfde doel voor ogen,
dat elkaar onderweg scherp houdt.
Wij voelen ons geborgen in Gods Vaderhand en laten dit zien door de liefde van Jezus uit te dragen,
zodat een ieder zich onvoorwaardelijk geliefd voelt en weet dat het een kind van God is.’
Het woord ‘eigenaarschap’ is ook in de Denktank besproken en daar kwamen de volgende uitspraken
naar voren:
● verantwoordelijkheid nemen en voelen, zelf nadenken en eigen keuzes maken
● koppelen aan doelen, wat lukt en wat vind ik nog lastig
● leerkracht en ouders en kinderen zijn een driehoek
● vanaf gr. 5 kan een kind dat
● kleuter kan wel keuzes (leren) maken
● jong mee beginnen, kiesbord bij kleuters
● ambitiegesprekken in gr. 8 zijn al een goed voorbeeld
Fijn om zo met elkaar over de basis van ons onderwijs te praten.
Bij een nieuwe visie hoort ook een nieuw logo. U kent het zeildoek van ‘Durven - Delen - Doen’ wat bij
de kleuteringang op de buitenmuur hing. Misschien is u al opgevallen dat het frame leeg is. Dat klopt
want volgende week vrijdag willen we graag ons nieuwe logo onthullen met een officieel momentje.
Om 13.40 u. bent u welkom om daarbij aanwezig te zijn, komt u ook?
Wij zijn trots op onze nieuwe visie met bijbehorend logo en hopen dat u dit met ons deelt!
Het schoolteam

Op onze website www.dearkbunschoten.nl vindt u ook veel informatie.
Website schoolvereniging: www.vcobunschoten.nl
Volg ons op twitter www.twitter.com/DeArkBunschoten (@DeArkBunschoten)

