Visie @ de negensprong
We trachten jullie kind(eren) elke dag opnieuw alle mogelijke KANSEN te geven. Uiteraard sporen we iedereen
consequent aan om alle kansen die ze krijgen te benutten. Zo ontdekken de kinderen dat ze meer kunnen dan ze
denken en dat ze fouten mogen maken. We vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en graag naar onze
school komt.
Iedereen heeft TALENT. In onze school willen we elke leerling deze talenten leren ontdekken, deze ontplooien en
vervolgens benutten. Door complementair samen te werken en creatief aan de slag te gaan kunnen kinderen op
verschillende domeinen het beste in zichzelf naar boven leren halen. We streven ernaar dat kinderen en leerkrachten
talenten herkennen en deze verder trachten te ontwikkelen.
We willen hoog inzetten op het welbevinden en WELZIJN van onze kinderen. Door te luisteren naar de noden en
talenten van elk kind en hen aan te moedigen, creëren we een veilige omgeving waarin kinderen kunnen geloven in
zichzelf. Door complimenten te geven en affectie te tonen, willen we onze kinderen een warme, positieve plek
aanbieden waar ze vrij zijn om overal en altijd zichzelf te zijn en zich ten volle kunnen ontwikkelen.
Een sterk, samenhangend team (directie, leerkrachten, CLB, ondersteuningsnetwerk, kinderen en ouders) helpt en
steunt elkaar om zo SAMEN te groeien naar een goede communicatie en betrokkenheid.
Elk kind is ANDERS. We besteden ruime aandacht aan het individuele kind. Dit doen we door rekening te houden met
ieders talent. Door differentiatie bieden we hulp aan op maat. Zo streven we de ontwikkelingsdoelen en eindtermen
na, ieder op zijn/haar tempo.Onze school is multicultureel, waar elk kind uniek is en waar we van en aan de anderen
leren. Samen zorgen we voor een verrijkende leeromgeving. We stellen duidelijke waarden en normen voorop
hopend dat ze uitgroeien tot mondige, maar beleefde kinderen.
SUCCES kan je alleen ervaren wanneer je door anderen gezien, aangemoedigd of gemotiveerd wordt. Elk kind wordt
hier positief benaderd. Hier krijgen alle kinderen kansen, maar deze kansen moeten ook gegrepen worden. Het is
belangrijk dat de kinderen weten dat ze, beetje bij beetje, hun doel kunnen bereiken als ze dit ook echt willen. We
zijn hier als team om hen hierin te begeleiden, een compliment te geven en te motiveren. Zo hebben ze op het einde
van de rit een bepaald niveau nagestreefd en kunnen ze met fierheid terugblikken op de negen sprongen die ze
gemaakt hebben op onze school.
Ook het LEREN staat centraal in deze school. Vanuit een analyse van de beginsituatie gaan we doel- en
ervaringsgericht, op maat en op niveau van jullie kind te werk. Dit om zo kwaliteitsvolle en evenwichtige leerstof aan
te bieden. Door de resultaten te bekijken en de werkhouding te evalueren kunnen we de vooruitgang van jullie kind
sturen. We vinden het belangrijk dat jullie kind stapsgewijs de leerstof vergaart en zo gemotiveerd blijft. Hier leren
wij op een evenwichtige manier met onze handen, hoofd en ons hart.
Op onze school leren wij kinderen zelfstandig, individueel en in groep of per team werken. Wij vinden het belangrijk
dat jullie kind doelgericht en al spelenderwijs leert WERKEN en dit allemaal stapsgewijs en op zijn/haar eigen tempo.
We trachten sociale vaardigheden te ontwikkelen en zo elkaar kansen te geven om anders te zijn en te GROEIEN in
talenten. We doen dit individueel en samen, met een goede werkhouding om zo successen te ervaren in
verschillende domeinen.

