missie en visie
Missie
Nieuweschool is een basisschool die onderwijs vormgeeft vanuit de overtuiging dat kinderen de
intrinsieke motivatie hebben om zich te ontwikkelen en hieraan plezier beleven. Daarnaast is
Nieuweschool een ontmoetingsplaats waar kinderen kennis, vaardigheden en attituden ontwikkelen
die zij nodig hebben op hun weg naar volwassenheid.
Twee belangrijke kernwaarden die voor Nieuweschool in dit proces de basis vormen zijn:
plezier en ontwikkeling.
Visie
Op de volgende bladzijde omschrijven we onze visie op onderwijs. We omschrijven hoe we ons
onderwijs vormgeven, de resultaten die we beogen en welke bouwstenen we daarvoor nodig
hebben. Deze omschrijving is vormgegeven door middel van en rondom een boom.

plezier + ontwikkeling = resultaat
In de top van de boom beschrijven we de
resultaten die we willen behalen.
De stam staat voor een krachtige onderwijspraktijk
waarin de kernwaarden ontwikkeling en plezier de peilers vormen
en kenmerkend zijn voor het onderwijs op Nieuweschool.
Op de volgende bladzijde leest u welke betekenis wij
aan bovengenoemde kernwaarden geven.
Plezier
Plezier is een essentiële levensbehoefte en – kracht van ieder mens.
Plezier trekt aan, verbindt,
geeft energie en betekenis aan wat we doen, met en voor elkaar.
De invloed cq kracht van plezier is (een) bewustzijn.
Met plezier geef je kleur en betekenis aan het leven en aan het onderwijs.
Plezier maakt mensen bewust van hun eigen invloed en kracht.
Ontwikkeling
Ontwikkeling is een natuurlijk proces
waardoor een mens andere of meerdere gedragsmogelijkheden verwerft.
Ontwikkeling is het vergroten van kennis, bekwaamheden of vaardigheden
om een positieve bijdrage aan de maatschappij te kunnen leveren.
De wortels van de boom
stellen de bouwstenen/ de basisvoorwaarden voor
die voor ons essentieel zijn om goed onderwijs te realiseren.

Tot slot vinden wij het belangrijk om te vermelden dat de visie enkel kan worden
beleefd/doorleefd wanneer de verschillende onderwerpen worden verbonden
en niet als losse, zelfstandige onderdelen worden gezien.
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plezier

ontwikkeling

• betrokkenheid

• verantwoordelijkheid

• zelfvertrouwen

• ervaren, beleven, leren, begrijpen

• zelfstandigheid

• reflectie

• verbinding

• zelfvertrouwen

lerend team
• reflectie
• vertrouwen

• duidelijke structuur

• kennis van leerlijnen

• talent-(h)erkenning

• effectieve instructie

• beredeneerd en betekenisvol

• hoge verwachtingen

• afstemmen op ontwikkeling
Relatie ouders < > school *
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*Relatie ouders < > school
Ouders/verzorgers maken een bewuste keuze om hun kind onderwijs te laten volgen
op Nieuweschool. Onze samenwerking met ouders/verzorgers is gericht op hetzelfde doel; samen
staan voor de meest optimale ontwikkeling van het kind. Openheid, duidelijkheid, betrokkenheid
en vertrouwen zijn daarbij de voorwaarden voor een goede communicatie. Hierdoor kunnen we
het proces nog beter afstemmen op de behoefte van kinderen. Om dit proces van samenwerken
zo positief mogelijk te voeden, zijn ouders/verzorgers altijd welkom in de school. Ouders en school
hebben een gemeenschappelijk raakvlak in onderwijs en opvoeding. In dit raakvlak ontmoeten zij
elkaar als gesprekspartner met ieder hun eigen expertise; onderwijsinhoudelijke keuzes worden
door de school gemaakt. Daar waar het school-gerelateerde activiteiten betreft, gaan we met
ouders het partnerschap aan op basis van gelijkwaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid.
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