
MissieMissie

We geloven dat ieder kind  uniek is naar het beeld van God is geschapen en gelijke kansen verdient om zich
te kunnen ontplooien. We geloven in een wereld waarin mensen samenleven en relaties van hart tot hart
aangaan. Mensen die met elkaar een gemeenschap vormen waarbinnen kinderen zich veilig voelen en
kunnen opgroeien tot evenwichtige en verantwoordelijke volwassenen. We zijn zuinig op de goede dingen en
zijn ervan overtuigd dat er voortdurend ruimte voor verbetering is. We geloven dat iedere dag een nieuwe
kans biedt voor ieder kind, zoals God iedere dag aan ons een nieuwe kans wil geven. 
Wij beloven dat: kinderen tot hun bestemming kunnen komen; alle kinderen deel zijn van een groep; kinderen
veilig bij ons terecht kunnen en wij een passende plek vinden; wij onze kernwaarden in de praktijk brengen. 

Onze kernwaarden zijn:Onze kernwaarden zijn:

▪
Toegewijd

▪
Verbonden

▪
Ontspannen  

MissiebeleidMissiebeleid

De missie en de kernwaarden komen regelmatig aanbod tijdens gesprekken met collega's, ouders en
kinderen. De kernwaarden vormen een toetssteen voor ons handelen.

Visie van de schoolVisie van de school

Wat zien we om ons heen? Het gaat hier met name om de zaken die ons boos maken en waarin we onze
passie vinden. We zien een wereld waarin het ontbreekt aan echte verbinding. Mensen die voor zichzelf leven
en zich verliezen in eindeloos presteren. We zien mensen die de competitie met anderen aangaan en die
strijd soms ten koste van anderen willen winnen. We zien onderwijs waarin kinderen worden beoordeeld op
de cijfers die ze halen. Kinderen die minder presteren krijgen een stempel en worden al snel door andere
kinderen met de nek aangekeken. Daarom zijn onze streefbeelden:

▪ We werken vanuit onze kernwaarden en deze zijn een toetssteen voor ons handelen

De school biedt passende ondersteuning
en/of begeleiding aan wanneer het niveau
van een leerling afwijkt van de
leeftijdsgroep (passend bij de
mogelijkheden en behoeften van de
leerling)

De school beschikt over plezierig
pedagogisch klimaat

De school realiseert een doorgaande
leerlijn (voorschoolse voorziening –
school)

De school pleegt systematisch
kwaliteitszorg

Wat is de missie van De Wheemschool?

Waar is De Wheemschool trots op?

278

Leerlingen:

gemiddeld 23

Groepsgrootte

4%

Gemiddelde groei: 4%

100

Doorstroming: 100%

Eigen beoordeling basiskwaliteitEigen beoordeling basiskwaliteit

VV
Onderwijsleerproces

Onderwijsresultaten

Schoolklimaat

Kwaliteitszorg en ambitie

Zwak Voldoende Goed

Waar staat De Wheemschool nu?

Schoolplan 2019-2023 De WheemschoolDe Wheemschool

Toegewijd, Verbonden en Ontspannen

1. We werken deze schoolplan periode aan het vergroten van onze vaardigheden om beter zicht te
krijgen op de doorgaande ontwikkeling van kinderen. Dit door bovenal de cognitieve
onderwijsresultaten diepgaander te analyseren, waardoor we resultaten halen die passen bij onze
leerlingenpopulatie en dus bij het kind. Een veilige klimaat ondersteund door een rijke, uitdagende
leeromgeving is daarvoor een randvoorwaarde.

2. We borgen we de veranderingen die we in voorgaande schoolplanperiode in gang hebben gezet:
vergroten van de ouderbetrokkenheid, inzetten van dag/weektaken, kinderen laten werken op een plek
die bij hen past en vormgeven aan een professionele organisatie. .

3. Het is onze uitdaging om samen met de kinderen talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Zo
kan ieder kind ervaren dat het bijzonder en waardevol is.

Wat heeft De Wheemschool over vier jaar bereikt?
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