Schoolplan 2019-2023

Openbare Basisschool De Lijster

"Leer wie jij kunt zijn."
Wat is de missie van onze school?

Waar staat onze school nu?

Elk kind is uniek en heeft zijn/haar eigen talenten en uitdagingen. Het is onze ambitie kinderen te stimuleren
er bij zichzelf uit te halen wat erin zit. Vanuit onze professionele rol gaan we op zoek naar wat een leerling
bereiken kan, om zo een goede startpositie te hebben voor het vervolgonderwijs. Resultaten zijn uiteraard
belangrijk, maar belangrijker is het dat bij elke leerling die onze school verlaat, uiteindelijk het maximale eruit
is gehaald. De Lijster biedt haar leerlingen de ruimte en een warm en veilig nest om te leren en zich verder te
ontwikkelen.
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Onze missie is: "Leer wie jij kunt zijn."
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Wat heeft onze school over vier jaar bereikt?
1. De leerlingen zijn ingedeeld in stamgroepen. Zij ontvangen instructie op hun eigen niveau . Op vaste
tijden kunnen de leerlingen gaan shoppen voor hun instructie. Het portfolio geeft hierbij houvast.

Waar is onze school trots op?
Wij zijn een meelevend en behulpzaam
team.

Wij stellen hoge doelen.

Wij verbinden de verschillende vakken door
middel van schoolbreed thematisch
onderwijs.

Wij bieden een veilige leeromgeving.

Onze Centrale eindtoets opbrengsten
liggen gemiddeld hoger dan bij
vergelijkbare scholen.

2. Door de hele school werken we thematisch , vanuit een levenshouding met respect voor mens, dier,
natuur en verschillende culturele opvattingen. Hierdoor weten leerlingen wat wij als leerkrachten van
hen verwachten.
3. Leerkrachten werken en leren samen in PLG's om een breed aanbod aan te bieden, waarbij
ervaringen/visie/expertise uit de praktijk met elkaar worden uitgewisseld.

Wij bieden onderwijs dat past bij iedere
leerling.

4. Ouders worden actief betrokken en leren samen met de leerlingen en leerkrachten. Samen zorgen we
voor een uitdagende leeromgeving en actieve leerhouding .

