Missie, visie en schoolregels
Onze missie is
De KWS…een waardevolle basis
We willen
 De kinderen Christelijk onderwijs geven vanuit onze grondslag;
 De kinderen een goede basis meegeven voor nu en later, zowel cognitief als sociaal
emotioneel;
 Dat de kinderen zich kunnen en mogen ontwikkelen;
 De kinderen een veilig schoolklimaat bieden waar ieder kind zich thuis voelt
Pedagogische visie
 We gaan uit van het unieke van elk kind.
 We geloven in de mogelijkheden van ieder kind, met voldoende kansen tot groei.
 We willen de kinderen een uitdagende leeromgeving aanbieden.
 We vinden het welbevinden van de kinderen erg belangrijk en dat zij zich veilig voelen.
 Vanuit de vertrouwensrelatie krijgen de kinderen een gevoel van competentie (“ik kan
het”) en autonomie (zelfstandigheid en zelfstandig denken “ik kan het zelf”), waardoor
zich blijvend ontwikkelen mogelijk is.
 We werken op basis van wederzijds respect.
 Iedereen die bij de school betrokken is, mag zich gewaardeerd weten en voelen.
Schoolregels
De pedagogische visie mondt uit in 8 belangrijke schoolregels:
1. Wij praten met respect over God.
2. We praten met respect over onszelf en over andere mensen.
3. Wij zorgen goed voor alle materialen van onszelf en van de school.
4. Wij zorgen er voor dat alle leerlingen goed kunnen spelen en werken.
5. Wij zorgen er voor dat iedereen veilig is.
6. Wij zorgen er voor dat iedereen zich veilig voelt.
7. Wij zorgen voor alles wat groeit en bloeit.
8. Wij zorgen er voor dat de leraren goed les kunnen geven.
Onderwijskundige visie
 We geven onderwijs volgens de grondslag van onze school en richten ons op de
godsdienstige vorming van het kind.
 In ons onderwijs richten we ons op:
 de emotionele en verstandelijke ontwikkeling;
 het verwerven van sociale, maatschappelijke en motorische vaardigheden;
 het ontwikkelen van de creativiteit.
 We zijn kindgericht bezig en gaan op een goede manier om met de verschillen die er tussen
de kinderen zijn.
 De kinderen krijgen d.m.v. verantwoorde methoden goed en gevarieerd onderwijs.
 De leerkrachten leren de kinderen zelfstandig werken en stimuleren het samenwerken.

