Schoolplan 2019-2023

Beatrixschool

Ieder kind uniek, samen een stevige basis!
Wat is de missie van Beatrixschool?

Waar staat Beatrixschool nu?

Onze school is een protestants christelijke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De christelijke
waarden en normen hebben een plek in onze school. De Bijbel is onze grondslag, het Bijbels perspectief
voedt ons hart, hoofd en handen.
Elk kind is uniek, aandacht voor elk individueel kind vinden we belangrijk. Maar we zijn niet op onszelf. Een
school ben je samen. Samen spelen, samen leren, samen werken. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor
alle leerlingen en voor elkaar.
Het is ons doel om kinderen een stevige basis mee te geven m.b.t. rekenen, lezen, taal en schrijven, maar
ook breed te ontwikkelen op cognitief, sociaal, motorisch en creatief gebied, zodat zij kunnen doorstromen
naar een passende vorm van vervolgonderwijs en groeien als waarde(n)volle jonge burgers
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Wat heeft Beatrixschool over vier jaar bereikt?
1. Op onze school krijgen alle kinderen instructie op maat, maar blijft ook het groepsgevoel intact.
2. Op onze school bieden toekomst gericht onderwijs, kinderen leren " 21e eeuwse" vaardigheden door
o.a. samen te werken, te onderzoeken en te presenteren met behulp van digitale middelen.
3. Op onze school werken we met eigentijdse methodes en werken we planmatig om de methodes
eigentijds te houden.
4. Op onze school voeren we kindgesprekken, waarbij we met het kind nadenken over zijn/haar manier
van leren en het zelfbeeld van het kind.

Waar is Beatrixschool trots op?

5. Op onze school werken we (ook bij de kleuters) met gedifferentieerde effectieve instructie.
We werken en handelen vanuit een
Christelijke identiteit

We zorgen ervoor dat de kinderen zich
goed kunnen ontwikkelen

We hebben aandacht, belangstelling voor
de kinderen

We stellen onszelf ambities om
toekomstgericht te blijven ontwikkelen

6. Op onze school werken we met de Growie en Fixie mindset-methode en passen dit toe in onze
dagelijkse praktijk en de benadering van kinderen.
7. Op onze school zien wij ouders als partner en communiceren ook op deze manier. Ook dragen we een
gedeelde verantwoordelijkheid ten aanzien van de ontwikkeling van het kind.
8. Leerkrachten en leerlingen zijn 'Cloud-vaardig'

