De Bedoeling | Waarom bestaan wij?

Welkom op De Bongerd!

Visie | Waar gaan wij heen?

Goed dat jij er bent!

Dit is de toekomst waar wij van dromen:

• Op openbare basisschool De Bongerd ben je welkom.

• Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting zijn 			

• Met gestructureerd en doelgericht onderwijs in een

• De Bongerd is optimaal toegerust om de persoonlijkheid,

Jij bent jij, uniek zoals ieder mens. Wij geloven in jou.

kenmerkend voor onze veelkleurige samenleving.

positieve sfeer, geven we jou een basis waarop jij je leven
lang verder kunt bouwen. We helpen je nieuwe dingen te
leren en je persoonlijkheid, competenties en talenten te
ontwikkelen.

competenties en talenten van 170 kinderen uit De Maten 		
en omgeving te ontwikkelen.

• We hebben ieder kind in beeld, bieden ieder kind een

passende aanpak en ieder kind behaalt passende 			
resultaten.

• Hier word je gezien. Hier leren, spelen en groeien we. Dat
doen we goed, dat doen we samen en dat doen we met
plezier.

• Op De Bongerd hebben alle kinderen het goed, kunnen zij
zichzelf zijn en gaan zij op een fijne, positieve manier met
elkaar om.

• Wie je bent, wat je wilt, wie je wordt – samen maken we de
wereld mooier.

• Als team versterken we elkaar om dit samen te bereiken en

Goed dat wij er zijn.

elke dag te blijven groeien.

• Iedereen op De Bongerd ervaart: Goed dat jij er bent!

Kernkwaliteiten | Hoe doen wij dat?

Kernwaarden | Waarvoor staan wij?

• We doen het goed: Doorgaande lijn van meerdere 		

Wij zijn een school waar je kunt zijn wie je bent en waar
we rekening houden met elkaar. Dit doen we vanuit onze
kernwaarden:

• Respect: Ik wil jou zien zoals je echt bent en daar op een 		
bij jou passende manier mee omgaan.

• Verantwoordelijkheid: Ik denk na over wat er wordt 		

Goed dat jij er bent!
Samen maken we de wereld mooier.

verwacht en kies ervoor het goede te doen.

• Veiligheid: Ik doe wat nodig en mogelijk is om ervoor te 		
zorgen dat het met jou en mij goed blijft gaan.

Waar deze drie kernwaarden samengaan is er ruimte voor
groei.

• Groei: Ik ontwikkel en leer, elke dag weer. Ik sta open, ik 		
verbind en ik kom tot bloei.

Leren op jouw manier
Goed onderwijs met
meerdere basisaanpakken
Leren zijn wie je bent
Persoonlijke ontwikkeling
en groepsvorming
Ontdekken en kleur geven
Nieuwsgierigheid, creativiteit
en talentontwikkeling

We doen het GOED

GROEIEN
in
DUIDELIJKHEID

We doen het SAMEN

basisaanpakken voor verschillende manieren van leren.
Doelgerichte groepsinstructies en beheersing van de
basis door alle kinderen, aangevuld met (extra) uitdaging
en ondersteuning. Afwisseling van groepslessen en
momenten voor zelfstandig leren. Engels in alle groepen. 		
Vaste, duidelijke werkwijze in combinatiegroepen.

• We doen het samen: Samenwerking als team van

onderwijsprofessionals. Gezamenlijke pedagogische
(groeps)aanpak. Coöperatieve werkvormen om samen te
leren. Dagelijkse groepsmomenten rond sociaalemotionele ontwikkeling en burgerschap. Open
samenwerking met ouders en kinderen rond de voortgang
van hun ontwikkeling. Actieve betrokkenheid van ouders 		
bij activiteiten op school.

• We doen het met plezier: Positieve benadering uitgaande
We doen het met PLEZIER

van mogelijkheden. Veel leren en hard werken met ruimte 		
voor plezier en ontspannen momenten in de groep.
Nieuwsgierig de wereld ontdekken. Genieten van wie je 		
bent en van je talenten – bijvoorbeeld met kunstcircuits en
podiumpresentaties. Leuke activiteiten georganiseerd 		
door school en ouders.

