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“De belangrijkste factor
in het leren van kinderen
zijn leerkrachten. In alles
wat wij doen als bestuur
dient de leerkracht
centraal te staan. Zodat
leerkrachten blijven
leren en het iedere dag
weer een stapje beter
kunnen doen. Met het
uiteindelijke doel om alle
leerlingen nog beter te
laten leren.”
Schoolbestuurder Jan Boomsma
(Stichting Spiritbassischolen)

plezier

“Groep 8 leerlingen die afzwaaien zijn
voorbereid op hun rol als mens in
onze maatschappij. Onze scholen zijn
‘samenlevingen in het klein’ waar kinderen
op een veilige manier zichzelf leren kennen
en zich leren te verhouden tot de ander.
Goed leren lezen, schrijven en rekenen
vormen hiervoor de basis.”
Schoolbestuurder Alan Bains (Stichting OOP)

Vragen over het strategisch beleidsplan
2016-2021 van Spirit en OOP? Mail dan naar
info@spiritbasisscholen.nl of
info@openbaaronderwijsprimair.nl
www.spiritprimair.nl
www.spiritbasisscholen.nl
www.openbaaronderwijsprimair.nl

Deze informatiekaart is gemaakt op basis
van het strategisch beleidsplan 2016-2021
van Stichting Spiritbasisscholen (Spirit)
en Stichting Openbaar Onderwijs Primair
(OOP).

De kernwaarden van Stichting Spiritbasisscholen
en Stichting Openbaar Onderwijs Primair zijn de

Het volledige plan is te lezen op:
https://issuu.com/spiritbasisscholen/docs/
strategisch_beleidsplan_2016-2021_i

grondbeginselen van hoe we willen zijn.
Deze kernwaarden vertellen de manier waarop we
binnen onze scholen willen werken.

VERANTWOORDELIJKHEID

DUURZAAMHEID
Wij vinden dat het leren van
kinderen duurzaam moet zijn.
Op onze scholen leren kinderen
niet voor de toets, maar voor het
leven. Daarbij gaat het ook over het
leren zorgen voor jezelf, elkaar en je
omgeving (duurzaamheid).

We willen dat kinderen zelfstandig zijn
en daarbij verantwoordelijkheid laten
zien voor zichzelf, hun medeleerlingen,
de school en hun omgeving. Wij vinden
het belangrijk dat kinderen steeds meer
verantwoordelijkheid gaan nemen voor
hun eigen leren, naarmate zij
teaching ouder worden.

to the
test

RESPECT
Respect is voor ons een concreet
uitgangspunt voor onze relaties
met anderen en onze omgeving.
Wij zoeken meer de dialoog en
minder de discussie. Zo tonen
wij waardering voor de ander en
houden wij rekening met elkaar.

VEILIGHEID
Wij vinden het belangrijk dat
kinderen zich thuis voelen op
onze scholen en zich veilig
voelen om zo veel mogelijk te
kunnen leren. We willen dat
onze kinderen zich gekend en gezien
voelen in onze scholen.

SAMEN
Door samen te leren, profiteren alle leerlingen. Wij geloven dat samenwerking
-op alle niveaus binnen en buiten de
school- veel oplevert als het gaat om het
leren en de ontwikkeling van kinderen.

