MISSIE & VISIE

Vanuit eigen kracht voorbereid op de toekomst

Voorwoord
We gaan hier in op de missie en visie van De Vos voor de komende jaren. Dat betekent dat we daar
onze didactische aanpakken, ons pedagogisch handelen, onze manier van organiseren en onze eigen
professionalisering op moeten inrichten. We zetten onderstaande processen in gang om onze visie
waarheid te laten worden.

Missie
Onze leerlingen zijn trots op wie zij zijn en wat zij kunnen. Zij waarderen anderen om diezelfde
redenen. Vanuit hun eigen kracht zijn zij voorbereid op hun volgende stap.

Visie
Ontwikkelen vanuit een veilige basis
Met ons openbaar onderwijs leggen we een veilige basis voor de kinderen. Dit is een voorwaarde
voor ontwikkeling. We creëren een aantrekkelijke leeromgeving waar fouten maken mag. Het gehele
team straalt vertrouwen uit naar de kinderen. Vanuit dit vertrouwen voeren wij gesprekken met de
kinderen over hun ontwikkeling.

ontdekken wie je bent
Vanuit deze veilige basis leren we ieder kind écht kennen; in karakter, leerstijl en interesses. We
stellen ons onderwijs zo goed mogelijk af op ieder kind. Wij hechten veel waarde aan de
zelfstandigheid van onze kinderen. Dit bevorderen we door ze gedurende hun schooltijd steeds
zelfstandiger te laten werken en denken. Dat betekent dat ze niet alleen op het gebied van kennis,
maar ook op sociaal gebied, meer en meer verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag.

Voorbereiden op de toekomst
Onze school rust de leerlingen toe, zodat zij zelfstandig en actief kunnen participeren in een
geïnternationaliseerde wereld. Onze leerlingen leren kritische denkers te zijn die hun creativiteit
inzetten om problemen op te lossen. Daarnaast leggen we ook veel nadruk op samenwerken, zodat
zij zich ook ten volle ontwikkelen op sociaal gebied. Zelf werken wij actief samen met ouders als het
gaat om burgerschap van de kinderen.

Leren van en met elkaar
Om dit alles waar te kunnen maken is het belangrijk dat we een lerende organisatie zijn. Dat
betekent dat we actief van en met elkaar leren en reflecteren op ons handelen. We gebruiken de
verschillende kwaliteiten van ons team. Zo creëren wij in teamverband het beste onderwijs voor
onze leerlingen en geven wij het goede voorbeeld.

