Identiteitsdocument OBS de Singel
Ideologie
Ieder kind is uniek. Wij werken aan een omgeving waar ieder kind optimaal tot ontwikkeling kan komen. Hier
kunnen ze van en met elkaar leren. In deze omgeving werken ouders, kinderen en leerkrachten samen; ieder
heeft daarin zijn eigen rol. Zo creëren we met elkaar een veilig en uitdagend leer- en leefklimaat.
Visie
Om ons heen zien we een wereld met veel verschillen. Verschillend zijn betekent echter niet, dat we niet
gelijkwaardig zijn. Kinderen die ontdekken op welke manier zij het verschil kunnen maken, staan sterker in hun
schoenen. In deze dynamische wereld vinden wij geborgenheid, uitdaging en plezier belangrijk. Kennis van
elkaars geloof en cultuur is essentieel voor het accepteren van verschillen.
Kennisoverdracht en het aanleren van vaardigheden is de kern van ons lesgeven. Hiervoor gebruiken we
uitdagende leermiddelen en differentiëren we op niveau. We zorgen voor diversiteit in leervormen. Flexibiliteit in
de algemene zin van het woord is voor ons een voorwaarde; we stemmen ons onderwijs af op de klas, de leerling
en de omstandigheden. Dit alles doen we vanuit veiligheid en vertrouwen, waarbij groepsvorming onze prioriteit
heeft.
Missie
We verdiepen ons in elke leerling en krijgen hiermee zicht op de mogelijkheden van elk kind. Samen met de
ouders ontdekken we hoe het kind leert, waar het blij van wordt en hoe het zich ontwikkelt. Vertrouwen is onze
basis en ontmoeten is ons startpunt. Dit loopt als een rode draad door de hele schoolloopbaan van het kind. We
willen onze leerlingen en ouders leren kennen en stellen ons open op.
We stimuleren het ontdekkend en onderzoekend leren. Zo stellen we met elke leerling zijn of haar unieke kracht
vast. Zelfvertrouwen en groei is het resultaat.
Onze doelen in de schoolloopbaan van het kind zijn:
 Leerlingen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden, met de aangeboden kennis en basisvaardigheden als
uitgangspunt. Meestal in de klas en soms buiten de klas.
 Leerlingen leren op een goede wijze met elkaar omgaan en samenwerken.
 Optimale persoonlijke ontwikkeling.
 Zelfredzaamheid wordt bevorderd. Kernbegrippen hierbij zijn doorzettingsvermogen, onderzoekende
houding en een positieve werkhouding.
 We stimuleren de creatieve en culturele ontwikkeling, zowel in denken en doen.

U kunt van ons verwachten:
 De leerling staat centraal. Het onderwijs past bij de behoefte van de leerling. De leerkracht heeft een
sturende en begeleidende rol, waarin modellen één van de werkvormen is.
 Zelfstandigheid wordt bevorderd door het optimaal inzetten van verschillende werkvormen met ruimte
voor zelf ontdekken.
 Wij zorgen voor een rustige en uitdagende leeromgeving, sfeervol en passend bij de leerstof en
projectgebonden thema’s.
We gaan uit van een maximale ontwikkeling. Voor de meeste kinderen geldt, dat zij na acht jaar onze school
verlaten. In overleg met de ouders gaan we altijd op zoek naar een passende vervolgopleiding.

Onze unieke kracht
Ons team zet zich volledig in om:
 het gevoel van geborgenheid te geven, vanuit respect voor elkaar
 uiting te geven aan het feit dat mensen verschillend zijn, alle kinderen uniek en iedereen gelijkwaardig
Wij doen dit in samenwerking met de ouders en betrokkenen.
Onze kernwaarden
 Geborgenheid klimaat waarin kind, ouder en teamlid zich geborgen voelt. Iedereen heeft respect voor
elkaar.
 Uitdagend ieder kind heeft zijn eigen karakter en talent. Dat wat hem of haar onderscheidt. Hierbij
dagen we alle kinderen uit zich optimaal te ontwikkelen om het maximale uit zichzelf te halen.
 Plezier we vinden plezier een voorwaarde om tot leren te komen.

Ambities
We willen als school het verschil maken. Onze leerlingen zijn zich bewust van hoe ze leren en kennen hun
kracht, dat wat hen onderscheidt. Wij sluiten aan bij de manier van leren en het niveau van de leerling.
Om dit te bereiken werken we de komende jaren verder aan:
 Bewaking en verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. We hebben een goede doorgaande lijn in
de zorg, duidelijkheid omtrent gedragsverwachtingen van leerlingen, leerkrachten en ouders.
Ontdekkend en onderzoekend leren wordt geïntensiveerd. Ons digitaal onderwijs is actueel en er is
professionele ondersteuning voor bewegingsonderwijs en beeldende vorming.
 We geven Engels vanaf groep 1 om onze leerlingen voor te bereiden op de internationale samenleving
waarin ze opgroeien.
 De uitstraling van wie we zijn en waar we voor staan. Op het moment dat u de school binnenloopt,
merkt u dit aan de sfeer van de school, de manier waarop we met de kinderen omgaan, hoe ze
leskrijgen en hoe u te woord wordt gestaan.

