Schoolplan 2020-2021

Basisschool de hoefer

Wij zijn groot in kleinschalig onderwijs
Missie en visie van basisschool de hoefer

Waar staat basisschool de hoefer nu?

Wij zijn een eigentijdse school met zelfbewuste en zelfstandige leerlingen en medewerkers.
Vanuit deze overtuiging streven we ernaar het beste uit kinderen te halen. We gaan uit van kind
kenmerken en de contextfactoren die hierin essentieel zijn. Wij vinden het belangrijk dat
iedereen eigenaar wordt van zijn of haar eigen leerproces en verantwoordelijkheid neemt voor
wat je daar zelf in kunt betekenen. We ontlenen onze waarden aan de Protestant Christelijke
identiteit van de school.

Wij zijn een kleinschalige school, waar persoonlijke aandacht, contact met de ouders en
structuur belangrijk zijn. Ook zijn we een school die volop in ontwikkeling is. We investeren in
goed onderwijs, het ontwikkelen van talenten van kinderen, een continue lerende organisatie
voor personeel en onderdeel zijn van de maatschappij.

Speerpunten die wij belangrijk vinden zijn:
Ontwikkelingsgericht
We werken in verschillende bouwen en zorgen voor doorgaande leerlijn. We hebben
zicht op de ontwikkeling van onze kinderen en wisselen af tussen werken in kleine
(instructie) groepen en verwerking op het leerplein.
Kwaliteit van onderwijs verhogen en borgen
We zetten in op heldere leerprocessen en kwaliteitszorg, met aandacht voor
evalueren en reflecteren. In samenwerking met onze ouders en leerlingen creëren we
een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de groei van de kinderen.
Een veilige en rijke leeromgeving
Wij werken in een uitnodigende omgeving, met een flexibele organisatie van
werkplekken. Wij passen actieve werkvormen toe met een afwisseling van denken en
doen. De wereld wordt ontdekt op een onderzoekende en experimenterende wijze.
De ontwikkeling van de professional
Het team zoekt verbinding met de omgeving. We maken gebruik van
eenieders talenten en benutten die in de rol van coach/regisseur. Wij blijven constant
innoveren en passen nieuwe ontwikkelingen gefaseerd en gegrond toe.

Binnen de school werken diverse medewerkers die gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen
voor het onderwijs en de organisatie van de school. De leerlingen komen uit verschillende
wijken van Sittard - Geleen en zelfs daarbuiten. Onze locatie heeft een ruim gebouw met een
speelplaats, diverse ingangen en ligt direct aan het stadspark. De rust en de ruimte in het
gebouw vinden wij als team erg belangrijk.

100 leerlingen

3 units

Waarmee onderscheidt basisschool de hoefer zich?

Wij werken samen met PIW en hebben een peuteropvang op de eigen locatie,
waardoor we de overgang van het peuteronderwijs naar de basisschool soepel
kunnen laten verlopen

Wij werken samen met MIK en hebben buitenschoolse opvang op de eigen
locatie, waardoor we ook een ruim aanbod aan niet-schoolse activiteiten in
de school hebben
Wij hebben 5 gelijke schooldagen van 08:30 uur tot 14:00 uur.
Wij werken in bouwen waar we de ontwikkeling van kinderen volgen en laten
daarmee het oude leerstofjaarklassensysteem los

