
 
 
 

 

 
Onze missie 

 

Kwaliteitsonderwijs in een wereldbuurt! 
 
 
 

	

	



Onze visie 
 
1. Visie op ons onderwijs 
Wij vinden het belangrijk dat ons onderwijs altijd op basis van onze kernwaarden is ingericht. 
Zodanig, dat het onze kinderen helpt samen te leven en samen te werken in deze 
maatschappij. Immers, wij bereiden de kinderen voor op de toekomst. 
Elk kind is uniek en elk kind heeft talenten.  
Wij hebben hoge verwachtingen van de kinderen en streven ernaar om het beste uit ze 
kinderen te halen.  
We willen kinderen vaardigheden meegeven rond samenwerking, communicatie, ICT-gebruik, 
creativiteit, kritisch denkvermogen en probleemoplossende vaardigheden. Wij vinden het ook 
belangrijk dat zij zich ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis, zelfstandigheid 
en positief gedrag en dat zij optimaal zijn betrokken bij hun eigen onderwijsleerproces. 
 
 
2. Visie op kind en ontwikkeling  
Wij geloven dat ieder kind ertoe doet. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. De verwondering 
die hiermee gepaard gaat is de basis van het leren. De school is een instituut dat kinderen 
voorbereid op de toekomst; op een actieve deelname aan de maatschappij. 
Op De Vierambacht start de ontwikkeling vanuit veiligheid en stabiliteit; de sociaal emotionele 
ontwikkeling staat centraal. Wij willen de kinderen een positieve kijk op zichzelf en de omgeving 
meegeven, omdat wij geloven dat dit de perspectieven van een mens vergroot. Dit kan alleen 
als wij een veilige omgeving creëren voor alle kinderen. 
Ook willen wij de kinderen zoveel mogelijk onderwijs op maat aanbieden. Wij willen ervoor 
zorgen, dat ieder kind zich, door de juiste aandacht, optimaal kan ontwikkelen en ontplooien.  
Naast de leerontwikkeling hebben wij ook aandacht voor de creatieve ontwikkeling van de 
kinderen. Zonder creativiteit geen vooruitgang. 
Eigen verantwoordelijkheid maakt kinderen bewust van wat ze zelf doen en waarvoor ze het 
doen. Ze leren niet voor school maar voor hun eigen toekomst. Dit inzicht vergroot de 
zelfstandigheid van de leerlingen. 
We willen, door het nauwgezet volgen van de ontwikkeling van de kinderen,	het maximale uit 
het kind halen.	 
 
 
3. Visie op het team 
We zijn een gedreven en lerend team met passie en plezier voor ons vak en waar waardering 
centraal staat. Wij geloven dat doelgericht samenwerken zorgt voor succes en welbevinden. 
Door met respect met elkaar om te gaan en te luisteren naar wat kinderen en ouders te zeggen 
hebben, houden wij grip op de maatschappelijke ontwikkelingen en gaan wij mee met de tijd.  
Dit, vanuit het oogpunt van maximale ontplooiing van het kind. 
Essentieel daarbij is dat het team als een eenheid opereert en zich ontwikkelt.  Onze 
kernwaarden staan daarbij centraal.  
 
 
4. Visie op communiceren en omgang met de ouders 
Alle betrokkenen- kinderen, leerkrachten en ouders- zijn verantwoordelijk voor de maximale 
ontwikkeling van het kind. Dit doen we door middel van openheid náár elkaar, waardering vóór 
elkaar en vertrouwen ín elkaar. 
Ouders en andere betrokkenen worden door ons zoveel mogelijk proactief bij de school 
betrokken. Iedere vorm van communicatie die daarvoor nodig is zal aangewend worden. 
 
5. Visie op onze cyclus van ontwikkeling 
De school en haar medewerkers ontwikkelen zich continu door het systeem van Plan-Do-
Check-Act (PDCA). Door deze grondhouding (reflectie) zorgen wij ervoor dat het vakmanschap 
op een hoog peil blijft.  



Ook op het gebied van veiligheid en het volgen en ondersteunen van de totale ontwikkeling van 
de aan ons toevertrouwde leerlingen willen wij meetbare resultaten boeken. 
De school is er om kinderen te laten groeien. Voor elk kind op zijn of haar eigen manier. De 
school geeft sturing aan die groei; inspireert kinderen en stimuleert hun idealen. Kortom: wij 
geven de wortels van de kinderen de juiste voeding om uit te kunnen groeien tot prachtige en 
unieke mensen. 
 
Onze visie is dan ook om samen voor èn met onze leerlingen te zorgen voor ‘boeiend’ en 
onderwijs op maat.  
 

Op De Vierambacht krijgen onze kinderen kwaliteitsonderwijs in een wereldbuurt!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


