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Wat is onze missie: hoe willen we dat 

onze kinderen De Beiaard verlaten? 

 

Als sociaal vaardige, zelfstandige 

kinderen vol zelfvertrouwen. Die oog 

hebben voor de wereld waarin ze 

leven, die kunnen terugkijken op een 

mooie en leerzame schooltijd en die 

door hun brede ontwikkeling goed zijn 

toegerust voor hun volgende stap. 

 

Hoe kijken wij naar leerlingen en 

ouders? 

 

Ieder kind is uniek en heeft de 

mogelijkheid om te groeien. Ouders 

zijn volwaardige partners die 

verwachtingen hebben ten aanzien van 

de leerkracht en de school.  

 

Wat is onze unieke kracht?  

Waar zijn we trots op? 

 

1. Kleinschaligheid: Leerlingen en 

leerkrachten kennen elkaar. 

We zijn een overzichtelijke school. 

We maken deel uit van een kleine 

stichting. 

2.Onderwijsresultaten: we 

realiseren hoge Cito-scores en 

uitstroomcijfers. 

3.Veilige en geborgen 

leeromgeving: Er is een open sfeer. 

Je mag zijn wie je bent. 

4. De kwaliteit van en bijzondere 

aandacht voor creatieve 

vakken/culturele educatie: we 

hebben opgeleide cultuur-

coördinatoren en een vakleerkracht 

handvaardigheid. 
 

 

 

 

De Beiaard maken we samen: 

leerkrachten, ouders, leerlingen 

 

1. We werken gezamenlijk aan 

de realisatie van onze missie en 

ambities. 

2. In onze contacten zijn we 

respectvol en sociaal. 

3. We zoeken samenwerking op. 

4. We praten niet over maar met 

elkaar. 

5. We zijn transparant. 

 

  

 

 

Waar liggen onze ambities?  

 

 

1. Verrijken/innoveren van ons 

onderwijsaanbod. (o.a. door 

toepassen ICT) 

2. Het nog beter zien van en 

acteren op individuele 

leerbehoeften. 

3. Het realiseren van een 

professionele begeleiding van 

(hoog-)begaafde kinderen. 

4. Borgen van aandacht voor sociale 

vaardigheden/sociaal emotionele 

ontwikkeling van onze kinderen. 

(KIVA) 

5. Inhoud geven aan 

burgerschapsvorming 

(democratische principes, 

verantwoordelijkheid tonen voor 

een duurzame leefomgeving) 

5. Optimaliseren van de 

samenwerking tussen team, ouders 

en leerlingen. 

 

 

5. Onze ervaring en stabiliteit. 

We hebben zeer ervaren 

leerkrachten. De continuïteit is 

verzekerd. Er vallen vrijwel nooit 

lessen uit. 

6. Verticale activiteiten:  

Diverse leeftijdsgroepen werken 

met elkaar samen tijdens: 

cultuur dagen, weekafsluitingen, 

sportdagen, kamp, etc. 

7. Rijkdom aan kennis en 

talenten: we benutten de kennis, 

ervaring en talenten binnen de 

gemeenschap die we vormen 

(ouders, leerlingen, 

leerkrachten). 

 

 

 

 

 

Kernwaarden.  

Waar mag men ons op aanspreken 

en waar spreken wij elkaar op 

aan? 
 

 

 

 


