
Wij willen bijdragen aan onderwijs waarin kinderen en medewerkers: 

▪ ervaren dat iedereen er mag zijn met zijn talenten en beperkingen
▪ verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, de ander, de wereld dichtbij, maar ook veraf
▪ de wereld vanuit een gezonde nieuwsgierigheid leren ontdekken en verwerven
▪ de juiste kennis en informatie leren lteren om een goed oordeel vormend vermogen te ontwikkelen
▪ een stevig fundament wordt geboden om blijvend te leren en te ontwikkelen.

De kernwaarden van De Werveling Basisschool zijn

betrokken

  

verantwoordelijk

  

veilig

  

vernieuwend

Wat is de missie van De Werveling Basisschool?

314

Leerlingen

24-28

Groepsgrootte

stabiel

Groei

80%

Uitstroom HAVO/VWO

Eigen beoordeling basiskwaliteitEigen beoordeling basiskwaliteit

GG
Onderwijsleerproces

Onderwijsresultaten

Schoolklimaat

Kwaliteitszorg en ambitie

Zwak Voldoende Goed

Waar staat De Werveling Basisschool nu?

Schoolplan 2020 t/m 2023 De Werveling BasisschoolDe Werveling Basisschool

OOG VOOR TALENTONTWIKKELING

Stemmen we aanbod af op het niveau van
leerlingen

Leren leraren van elkaar door collegiale
consultatie

Geven we technieklessen in alle groepen

Werkt het team continu aan de verbetering
van de eigen professionaliteit

Geven vakleerkrachten muziek en
gymnastiek

Verzamelen we informatie over kennis en
vaardigheden van leerlingen

Handelen leraren op basis van informatie
die ze hebben over de leerlingen

Werken we samen met onze directe
omgeving

Waar is De Werveling Basisschool trots op?

1. Op onze school zetten leerkrachten en leerlingen hun eigen en elkaars talententalenten  in bij het leren.

2. Op onze school is er een onderbouwde werkwijze voor het werken aan creatieve ontwikkelingcreatieve ontwikkeling  m.b.v.
21 eeuwse vaardigheden.

3. Op onze school volgen, toetsen en beoordelen de leerkrachten de leerprocessenleerprocessen  met betrokkenheid
van leerling en ouders.

4. Op onze school zijn de leerinhoudenleerinhouden  afgestemd op technologische ontwikkelingen en inzichten
vanuit onderzoek en voldoen aan onze kwaliteitscriteria om leeropbrengsten te versterken.

Wat heeft De Werveling Basisschool over vier jaar bereikt?
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