Schoolplan 2019-2023

Basisschool De Wingerd

"De Wingerd laat je boven jezelf uitstijgen!"
Wat is de missie van Basisschool De Wingerd?

Waar staat Basisschool De Wingerd nu?

W ij zijn samen Wingerd

De Wingerd biedt de kinderen en het personeel:

I

"Houvast en groei."

k mag er zijn

N ormen en waarden

Dit bieden wij vanuit een schoolklimaat

G roei vanuit houvast

waarin plezier, rust en structuur aanwezig is.

E

nergie door bewegend leren

R rust, regelmaat, structuur
D

oelgericht

330

25

100%

100%

Leerlingen

Groepsgrootte

Groei vanuit houvast

Doorstroming V.O.

Dit doen wij bewust als tegenhanger
Eigen beoordeling basiskwaliteit

van huidige stressvolle tijden
en snelle maatschappelijke veranderingen.
Onderwijsleerproces

Schoolklimaat

O

De kernwaarden van Basisschool De Wingerd zijn
Onderwijsresultaten

Kwaliteitszorg en ambitie
Zwak

Veiligheid Vertrouwen Respect

School in
beweging

Basis voor je
toekomst

Voldoende

Goed

Wat heeft Basisschool De Wingerd over vier jaar bereikt?

Waar is Basisschool De Wingerd trots op?
Op de Wingerd werken de leerkrachten
samen in onderzoekteams (Professionele
Leergroepen; PLG's)

De Wingerd is een school in beweging die
bewegen als werkvorm inzet in lessen
rekenen en taal.

1. M.b.v de methodiek School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) heeft de Wingerd merkbaar en
aantoonbaar een prettige, veilige, positieve schoolcultuur.
2. Onze leeropbrengsten op gebied van rekenen en taal liggen minimaal op het gemiddeld niveau dat
van onze populatie leerlingen mag worden verwacht. (Uitgaande van de schoolweging)
3. Onze leerlingen beleven merkbaar en aantoonbaar meer plezier in leren doordat we bij rekenen en taal
dagelijks werkvormen bewegend leren in onze lessen toepassen.

Op de Wingerd maken de kinderen kennis
met dammen. Zo leren ze
probleemoplossend denken en zich nog
beter concentreren.

De Wingerd staat midden in de wijk en is
via verschillende projecten actief betrokken
bij haar buurt en de maatschappij.

De Wingerd bereidt de kinderen voor op
hun toekomst door een prachtig aanbod op
gebied van Wetenschap & Techniek

Op de Wingerd vieren we samen en
presenteren we onze talenten op het
podium in vieringen en bijeenkomsten.

4. We hebben de speci eke kenmerken van onze leerlingen, hun ouders en hun omgeving helder
beschreven en ons onderwijsaanbod en aanpak daarop afgestemd.
5. We hebben in 2020-2021 onze visie doorontwikkeld en daarmee een zingevende, richtinggevende,
verbindende, energie-gevende koers voor de Wingerd voor de komende jaren waaraan het team en
ouders zich willen committeren.
6. Op de Wingerd bereiden we onze leerlingen voor op hun toekomst door ze uitgebreide kennis en
vaardigheden op te laten doen op gebied van Wetenschap & Techniek. Dit doen we zo goed dat we
ons hiermee met recht kunnen pro leren t.o.v. andere basisscholen in onze omgeving.

