Schoolplan 2019-2023

Koningin Wilhelmina School

De KWS ... een waardevolle basis
Wat is de missie van Koningin Wilhelmina School?

Waar staat Koningin Wilhelmina School nu?

Missie
We geloven dat ieder kind uniek is, naar het beeld van God geschapen is en gelijke kansen verdient om zich
te kunnen ontplooien. We geloven in een wereld waarin mensen samenleven en relaties van hart tot hart
aangaan. Mensen die met elkaar een gemeenschap vormen waarbinnen kinderen zich veilig voelen en
kunnen opgroeien tot evenwichtige en verantwoordelijke volwassenen. We zijn zuinig op de goede dingen en
zijn ervan overtuigd dat er voortdurend ruimte voor verbetering is. We geloven dat iedere dag een nieuwe
kans biedt voor ieder kind, zoals God iedere dag aan ons een nieuwe kans wil geven.
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Onderwijsleerproces

Schoolklimaat

Wij beloven dat
- wij aanspreekbaar zijn op onze kernwaarde;
- ieder kind deel is van een groep;
- ieder kind veilig bij ons terecht kan en wij een passende plek vinden (passend onderwijs);
- ieder kind zich met de eigen talenten kan ontwikkelen.
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Onderwijsresultaten

Kwaliteitszorg en ambitie
Zwak

Voldoende

Goed

Onze kernwaarde is: ' EEN WAARDEVOLLE BASIS '

Wat heeft Koningin Wilhelmina School over vier jaar bereikt?
De kernwaarde wordt nader toegelicht in de schoolgids.

Waar is Koningin Wilhelmina School trots op?
De leerlingzorg; leerkrachten geven veel
Er is rust en goede sfeer; orde en gezag;
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aandacht aan leren te leren (leerstrategieën); de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de
Er is een goede kwaliteitscultuur; kwaliteit
leerlingen.
wordt regelmatig en planmatig gemeten; er
Verrijking en ruimte voor talentontwikkeling
wordt frequent gemonitord
werken we verder uit
Missiebeleid
De missie en de kernwaarde komen regelmatig aan bod tijdens gesprekken met collega's, ouders en
kinderen. De kernwaarde vormt een toetssteen voor ons handelen.

1. De KWS werkt deze schoolplanperiode aan het vergroten van de vaardigheden om beter zicht te
krijgen op de doorgaande ontwikkeling van kinderen. Dit door bovenal de cognitieve
onderwijsresultaten diepgaander te analyseren, waardoor we resultaten halen die aansluiten bij onze
leerlingenpopulatie. Daarnaast willen we een rijke en uitdagende leeromgeving aanbieden. Dit door de
veranderingen die we in voorgaande schoolplanperiode in gang hebben gezet te borgen en uit te
bouwen: vormen van een KC; ouderbetrokkenheid; werken met dag(deel)/weektaken; kinderen kunnen
werken op een plek die bij hen past; werken aan een professionele organisatie. Het is onze uitdaging
om samen met de kinderen hun talenten te ontdekken en verder te helpen ontwikkelen.

