Schoolplan 2019-2023

PCBO De Diamant Beemte

Laat kinderen stralen!
Wat is de missie van PCBO De Diamant Beemte?
Onze missie, visie en identiteit zijn afgeleid van die van PCBO Apeldoorn waar wij deel van uitmaken. Onze
PCBO Missie is: “Wij zijn PCBO Apeldoorn. Wij zijn een vitale en dynamische christelijke
onderwijsorganisatie. Wij bieden op onze scholen betekenisvol en toekomstgericht onderwijs aan
basisschoolkinderen in Apeldoorn en omgeving.” Onze afgeleide schoolmissie is: "Wij zijn De Diamant
Beemte. We zijn een innovatieve en dynamische ontmoetingsschool waar één onderwijsconcept
wordt vormgegeven. Zelfsturend leren. Toelichting op de missie van de school Onze kinderen worden
voorbereid op een leven in de maatschappij. Hiervoor is het belangrijk dat het onderwijs aansluit bij de tijd en
de maatschappij waarin de kinderen leven. De werkelijkheidsnabijheid van ons onderwijs is voor ons van
essentieel belang.Kinderen moeten het leven met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Om dit te kunnen
bereiken is het belangrijk dat ouders en school samenwerken als partners en dat ouders betrokken zijn en
worden bij het onderwijs dat hun kind krijgt aangeboden.

De kernwaarden van PCBO De Diamant Beemte zijn

Waar staat PCBO De Diamant Beemte nu?
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Waar is PCBO De Diamant Beemte trots op?
Wij leren de kinderen dat zij zichzelf mogen
zijn, dat ieder mens mooi en uniek is

Op onze school geven we iedere maand
atelierlessen met ouders, zoals
koken,schilderen, muziek.

De kinderen op school worden gezien en
gehoord en gerespecteerd.

Het gebouw is aangepast aan de manier
waarop we onze lessen vormgeven (TOM)

Duidelijke werkstructuur
De school ligt in een mooie groene
omgeving (natuurlijk leren)

Voldoende

Goed

Wat heeft PCBO De Diamant Beemte over vier jaar bereikt?
1. Er heerst een sterk pedagogisch klimaat volgens de SWPBS methodiek, waarbij we sociale en
maatschappelijke competenties van kinderen in beeld hebben om kinderen optimaal te ontwikkelen.
2. Ouders als partners van de school, educatief partnerschap . We willen in deze beleidsperiode het
certi caat 'Ouderbetrokkenheid' halen.
3. In 2023 komen de 21e eeuwse vaardigheden , in het bijzonder techniek, losoferen en debatteren
voor de groepen 1 t/m 8, doelgericht en structureel aan de orde tijdens de lessen op onze school.
4. Verdere uitwerking van het zelfsturend leren . Onderdelen als taakbewustheid, re ecteren,
samenwerken en leerstrategieën aanleren krijgen deze planperiode meer inhoud.

