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beschikt over specifieke 
mogelijkheden. Gedurende 
zijn hele leven blijft een 
mens zich ontwikkelen. Deze 
ontwikkeling vindt plaats 
binnen een sociale context, 
dus door en met anderen. Hij 
is in staat om kritisch na te 
denken over zichzelf, de 
ander en de wereld om zich 
heen. Hierdoor is hij in staat 
om keuzes te maken. 
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t… .. dat wij de unieke eigenschappen 
en specifieke mogelijkheden van 
ieder kind zien en waarderen

.. dat wij in ons handelen gericht zijn 
op groei en ontwikkeling, van 
leerlingen, collega’s en onszelf 

.. dat wij aandacht besteden aan de 
leeromgeving

.. dat wij het leren van en met elkaar 
stimuleren: leerlingen met 
leerlingen, leerlingen met 
professionals, professionals met 
professionals en professionals en 
leerlingen met ouders

.. dat wij onze leerlingen en elkaar 
uitdagen om kritisch na te denken 
over zichzelf, anderen en de wereld

• Ik laat jou in je waarde

• Ik handel oprecht

• Ik zeg wat ik doe en doe wat ik zeg

• Ik zorg voor jouw veiligheid

Vertrouwen

• Ik ben geïnteresseerd in jou

• Ik stel mij open voor jou

• Ik doe het samen met jou

• Ik geef vorm aan de verschillen

Verbindend

• Ik zie je

• Ik toon oprechte belangstelling in je

• Ik luister en stel vragen

• ik ben er écht als ik er ben

Aandacht

• Ik stel de heldere doelen

• Ik geef én sta open voor feed 
forward

• We vieren successen

• Ik creëer ruimte

Groeigericht

Uitwerking visie 
basisschool Brakkenstein



Pedagogisch klimaat

• Er is sprake van een duidelijke structuur (zowel fysiek in het gebouw als in de weekopbouw)  en een rustige leeromgeving

• We hebben afspraken op school- en groepsniveau die expliciet worden uitgedragen én nageleefd

• Wij zijn alert op het persoonlijk welbevinden en de veiligheid van onze leerlingen en collega’s

• We besteden impliciet én expliciet aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en persoonlijkheidsontwikkeling van onze leerlingen. Er is sprake van een doorgaande lijn in 
deze ontwikkeling.

Didactisch handelen

• We geven optimaal vorm aan de verschillen tussen leerlingen, onder andere door het afstemmen van de leertijd van kernvakken op de behoefte van de leerling.

• We spreken hoge verwachtingen uit naar ALLE kinderen

• In ons aanbod is overduidelijk aandacht voor het ontwikkelen van de 21e-eeuwse vaardigheden (zoals digitale geletterdheid) en het “leren leren”  (executieve functie)

• De leerdoelen zijn leidend, de methodes ondersteunend.

• We zetten een brede variatie aan werkvormen in zodat er zichtbaar sprake is van de integratie met onze pedagogische uitgangspunten: spelend leren, bewegend leren en 
coöperatieve werkvormen. 

• Door inzet van verschillende werkvormen en goed passend/aansluitend onderwijs, creëren we betrokken leerlingen die zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen leerproces.

De lerende professional

• We handelen naar de kernwaarden die we samen hebben vastgesteld

• Wij praten op regelmatige basis* over de wijze waarop wij onze professionele identiteit vormgeven. Dit houdt onder meer in dat we met elkaar in gesprek blijven over onze 
professionele en persoonlijke ontwikkeling.

• We zetten collegiale consultatie in: we zetten actief een consultatieverzoek uit en we verlenen onze medewerking als een collega vraagt om consultatie.

Organisatie

• Er is sprake van gedragen afspraken en duidelijke besluitvormingsprocessen. 

• Er wordt voor alle onderdelen van de schoolorganisatie gewerkt met kwaliteitskaarten en procesbeschrijvingen. We evalueren deze op de afgesproken manier (periodiek of op basis 
van aanleiding).

• Er is sprake van georganiseerde ontmoetingsmomenten waarop professionals met en van elkaar leren. Overleggen t.b.v. informatieoverdracht worden tot een minimum beperkt.

Ouderbetrokkenheid

• Leerkracht en ouder zijn samen verantwoordelijk, ieder vanuit zijn eigen rol.

• De ideaal verantwoordelijke ouder en de ideaal verantwoordelijke professional zijn gezamenlijk vormgegeven en bepaald. Daar handelen we dan ook naar.

• Leerling, leerkracht en ouder praten op regelmatige basis over de ontwikkeling van de leerling, op basis van het “groeidocument”. Er is sprake van een logische lijn van groep 1 tot 
en met 8.


