Schoolplan 2019-2023

Rehobothschool

Ruimte om te groeien
Wat is de missie van Rehobothschool?

Waar staat Rehobothschool nu?

Missie
Binnen de school staan onderwijzen en vorming centraal, waarbij we ons laten leiden door de Bijbel, Gods
Woord. Voor de ontwikkeling en prestaties van de kinderen is een goede sfeer van groot belang. Ze moeten
zich thuis voelen, veilig voelen en geborgen weten. Een goede band tussen ouders, kind en leerkracht is
essentieel. We streven bij ons onderwijs naar een evenwichtige ontwikkeling van het hele kind, d.w.z. op het
gebied van hart, hoofd en handen . Zo krijgt een kind op onze school alle ruimte om te groeien.
Onze kernwaarden zijn:
* We zien ieder kind als uniek schepsel van God.
* We gaan met liefde en respect met de kinderen, de ouders en onze omgeving om.
* We scheppen een klimaat waarin kinderen zich veilig voelen.
* We activeren en stimuleren de gaven en talenten van kinderen.
* We zoeken naar mogelijkheden om tegemoet te komen aan verschillen tussen kinderen.
* We willen de kinderen begrijpen om zo de juiste sleutel tot ontwikkeling te vinden.
Met onze kernwaarden en kernkwaliteiten willen wij de kinderen een goede basis meegeven voor de
toekomst, waar ze als betrokken, nieuwsgierige en ondernemende mensen hun plaats in de maatschappij
kunnen innemen.
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Wat heeft Rehobothschool over vier jaar bereikt?
1. Onze leerlingen hebben gedurende hun onderwijsloopbaan inzicht in hun eigen ontwikkeling;

Waar is Rehobothschool trots op?
Op onze school zien we vanuit ons geloof
ieder kind als een uniek wezen door God
geschapen;

Op onze school hebben we een leerlijn
21ste eeuwse vaardigheden;

Op onze school organiseren leerkrachten
zelf nascholing voor elkaar om kennis en
expertise te delen;

2. Onze leerkrachten leren van en met elkaar;

Onze school staat bekend om ons plezierig
pedagogisch klimaat;

3. Onze leerlingen weten welke invloed onze levenswijze heeft op gezondheid, natuur en milieu en leren
over klimaatverandering en duurzaamheid;
4. Onze school verzorgt onderwijs in alle 21ste eeuwse vaardigheden;
5. Onze school verzorgt op een aantal vakgebieden thematisch onderwijs voor groep 1 t/m 8;

Op onze school staat het team open voor
nieuwe ontwikkelingen en wordt
voortdurend gewerkt aan de individuele en
schoolontwikkeling;

Op onze school liggen de resultaten (bijna
altijd) boven de hoog gestelde normen van
onze eigen vereniging;

6. Onze school biedt een goede afwisseling tussen schermtijd en beweging;

