VISIE

Je hoort het aan de naam van onze school. We kiezen voor positief,
voor pluimen en duimen. We zijn een warm en veilig nest waar het
welbevinden van onze Pluimpjes centraal staat.
In ons warme nest krijgen de kinderen zorg op maat. We komen tegemoet aan alle noden
van elk kind door hen te leren werken met hulpmiddelen, differentiatie en ondersteuning in de
klassen.
We zetten in op preventief werken aan sociale vaardigheden, banden met de kinderen en
maatregelen voor de aanpak van gedrag. We hanteren de principes van de nieuwe
autoriteit en geweldloos verzet om een veilig schoolklimaat te creëren. Zo krijgt elk kind
alle kansen om zich maximaal te ontwikkelen.
Er wordt geïnvesteerd in leren door integratie ICT. We gebruiken iPads,
computers, digitale borden en leerplatformen. We staan open voor nieuwe
technologieën en hebben oog voor programmeren.
Zelfstandigheid, daar streven we naar. Het is belangrijk dat kinderen leren samenwerken
en hun leerproces zelf in handen nemen.
Op onze school maken we gezonde keuzes: fruitdag, stimuleren
om water te drinken, veel bewegen, kiezen voor gezonde voeding
en gezonde lucht in de klas.
We zijn een groen nest door onze groene speelplaats, de schooltuin en
onze moestuin met bijenhotel. Er is oog voor groen en doen. We
trekken vaak naar buiten, de klasdeuren open, de natuur in. Er wordt
ingezet op MOS: recycleren, composteren en duurzame keuzes maken.
Op die manier leren we de kinderen bewust worden van hun omgeving.
De accommodatie is modern, een nieuw gebouw met veel open ruimtes. Het openleercentrum
en de speelleergang bevorderen het klasoverschrijdend werken.
Samen school maken vinden we heel belangrijk. Samen met de
leerlingen, ouders, alle teamleden, ondersteuners van het
ondersteuningsnetwerk, externe begeleiders en de verschillende
gemeentediensten.
Ouderbetrokkenheid wordt aangemoedigd door toonmomenten, ouderraad, zachte landing
en inspiratieavond. Er is een open communicatie met de ouders via de Classdojo. We
houden de drempel bewust laag. Iedereen is altijd welkom. We streven naar een warme
school door in te zetten op samen vieren en gezellig samenkomen.
Samen kijken we uit naar de toekomst. Blijvend investeren in vernieuwen en verbeteren, in
kwaliteit bewaken zodat we de onderwijskwaliteit van al onze Pluimpjes kunnen garanderen.

