Schoolplan 2019-2023

Basisschool Kruisrak

Leer wie jij kunt zijn!
Wat is de missie van Basisschool Kruisrak?

Waar staat Basisschool Kruisrak nu?

Onze missie is: 'leer wie jij kunt zijn'.
Drie kernwaarden vanuit het strategisch beleidsplan van STEV zijn richtinggevend in ons dagelijks handelen:
ambitie, lef en trots.
De leerkrachten op 't Kruisrak zijn betrokken en werken samen met ouders aan de ontwikkeling van kinderen,
met daarbij ook de focus op sportief en gezond gedrag.
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Wat heeft Basisschool Kruisrak over vier jaar bereikt?
1. Op onze school krijgt elke leerling een passend onderwijsaanbod , georganiseerd in een rijke
leeromgeving met dynamische instructiegroepen . Dit wordt vorm gegeven door o.a. inzet van ICT en
in combinatie met ons aanbod bewegingsonderwijs en bewegend leren .

Waar is Basisschool Kruisrak trots op?
Iedereen is welkom, een mini-maatschappij
waar kinderen goed met elkaar (leren)
omgaan.

Een betrokken en stabiel team met veel
professionaliteit werkt samen aan de
schoolontwikkeling

Een passend onderwijsaanbod voor een
optimale ontwikkeling van elk kind

Sportbasisschool met veel aandacht voor
bewegen ter bevordering van het leren, de
ontwikkeling van motorische vaardigheden
en de sociale cohesie.

2. Op onze school werken leerkrachten doelgericht in een PLG samen aan de verbetering van ons
onderwijs door vakinhoudelijk onderzoek en overleg. We maken hierdoor gebruik van elkaars
expertise.
3. Op onze school functioneren de leerlingen in een mini-maatschappij met veel aandacht voor
(democratische) normen en waarden en leren ze bewust en duurzaam om te gaan met de omgeving.
4. We maken gebruik van de expertise van ouders en andere ketenpartners voor het verrijken van de
leeromgeving en ons onderwijs.
5. Onze leerlingen maken hun eigen leerproces zichtbaar in de vorm van een (s)portfolio. Het is een
doelgerichte verzameling van bewijzen van kwaliteiten (producten) en ontwikkelingen (proces).

