
Kernwaarden
Het team van onze school werkt vanuit gezamenlijke kernwaarden:

OnderwijsdoelenOnderwijsdoelen

Vertrouwen; we zien dit in de school door vertrouwen in elkaar en eerlijkheid
naar elkaar toen. Communicatie en afstemming zijn essentieel voor een goede
basis van vertrouwen.

Samen; sparren, elkaar helpen, nieuwsgierig, humor, delen en uitgaan van
kracht. Dat is wat we samen doen. Leerkrachten, ouders en kinderen. We
hebben elkaar nodig voor goed onderwijs.

Innovatief; kijken in mogelijkheden en kansen zien, terugkijken en
vooruitkijken om goede keuzes te maken voor duurzame ontwikkeling,
diepgang. Onze keuzes voor schoolontwikkeling baseren we op
wetenschappelijke inzichten in combinatie met kennis en ervaring.



Visie
Vanuit onze kernwaarden is een heldere visie ontstaan die richtinggevend is
voor het onderwijs op Het Octaaf.

Op onze school groei je in kennis, train je vaardigheden en ontdek je talent. We
bieden je een veilige en rijke leeromgeving waarin jij gezien wordt.

 We vertellen je van Gods liefde voor jou, zodat je weet wie je mag zijn. 

Missie
 In een rijke leeromgeving trainen we vaardigheden van kinderen en maken we

talent zichtbaar. Vanuit vertrouwen en veiligheid werken we samen aan de
ontwikkeling van het kind. Zo mag ieder kind stap voor stap opgroeien en
ontwikkelen zoals ze bedoeld zijn in deze wereld. Ieder uniek, samen compleet!

In ons onderwijs richten we ons op:
De cognitieve ontwikkeling; kennis en vaardigheden
De sociaal emotionele ontwikkeling; omgaan met elkaar, samenwerken.
Burgerschap; wie mag je zijn in deze wereld
Identiteit; je mag weten wie je bent zodat je stevig kan staan

We werken met methodes voor de leervakken. De kanjertraining gebruiken we
als basis voor het vormen van de sociaal emotionele ontwikkeling. 4x wijzer is
het thematisch onderwijs voor de zaakvakken. We maken verbinding zodat
kinderen begrijpen dat alles met elkaar samenhangt in deze wereld. We
ontdekken talent, omdat we werken vanuit de intelligentiestijlen van Gardner.
We bieden techniekonderwijs, theaterles, muziekles en taekwondo om extra
stevigheid en vertrouwen te geven. Burgerschapsvorming loopt steeds meer
vanuit een vaste lijn door ons onderwijs heen. Identiteitsontwikkeling



stimuleren door het kind zelf goed te kennen. Het kind te zien en talent
zichtbaar te maken. We staan als team om het kind heen samen met de
ouders.

Doelen in het schoolplan
Over vier jaar is de werkwijze van stichting Leerkracht volledig
geïmplementeerd. We werken met elkaar aan een professionele
leeromgeving. Het team werkt toe naar zelfsturing.
Over vier jaar is 4 x wijzer (thematisch onderwijs) volledig
geïmplementeerd. In de school is de rijke leeromgeving overal zichtbaar.
We werken vanuit een coachende rol bij het thematisch onderwijs, zodat
kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Over vier jaar hebben we een verdiepingsslag gemaakt met ons
rekenonderwijs en begrijpend leesonderwijs. We werken hieraan vanuit de
systematiek van stichting Leerkracht; samen lessen voorbereiden,
collegiale consultatie, feedback geven.
Over vier jaar hebben we een vaste lijn binnen de school voor
burgerschapsvorming. Geformuleerd vanuit onze kernwaarde, visie en
missie. Zo leren we kinderen te leven in deze wereld.

Monitoring kwaliteit
Binnen onze school toetsen we vanuit het leerlingsvolgsysteem CITO 3.0. In het
nieuwe schooljaar (2022-2023) starten we met cito Leerling in beeld. De focus
ligt op groei voor iedere leerling met aandacht voor het cognitieve en sociaal
emotionele aspect. Ook de aandacht voor executieve functies past bijzonder
goed bij onze school (trainen van vaardigheden). Groep 8 sluit af met de AMN
toets. Deze toets is adaptief en geeft een nog breder beeld van een kind.

WMK
Op het gebied van veiligheid en welbevinden maken we gebruik van Werken
Met Kwaliteit (WMK). De WMK wordt door Stichting De Meent ingezet om
tevredenheidspeilingen onder leerlingen, ouders en medewerkers uit te zetten.
De uitslag van deze peilingen bepalen mede onze ontwikkeling als school. De
uitslagen worden weer verwerkt in onze kwaliteitskaarten en acties




