
 

* Dorpsstraat 19  * 7234 SM Wichmond   * 0575-441473    * www.bsdegarve.nl         * directie@bsdegarve.nl       

met plezier 

elke dag  

een stukje 

wijzer  
 
 
 
 
 

 

_________________________________________ 
 

“Er is een heel dorp nodig om een kind op te voeden.” 

________________________________________ 

 Missie      Visie          

 
Feiten 

 

 

 
Vanuit ons motto ‘met plezier word je elke 
dag een stukje wijzer’ werken we hier als 
team iedere dag met hart en ziel aan. Dat 
doen we samen met onze leerlingen en hun 
ouders. 
Kinderen leren beter in een prettige 
omgeving, een plek waar ze het echt naar 
hun zin hebben en waar ze zich veilig voelen.  
Waardevolle thema’s bij ons op school zijn 
dan ook: 
*Verantwoordelijkheid ervaren en dragen. 
*Eerbied en respect voor elkaar, cultuur en 
religie. 
*Solidariteit. 
*Naastenliefde. 
*Besef van normen en waarden. 
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Stud + Vrijw

De uitgangspunten  en accenten zijn: 
Autonomie: zelfregulatie 
Relatie: samenwerken  
Competentie: eigenaarschap 
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LEERLINGENAANTAL

4 tot 7 jaar 9 tot 12 jaar

De onderleggers van het IPC onderwijs naast de 
inhoudelijke doelen: 
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 Resultaten De Garve vergeleken met het landelijk gemiddelde 

 

____________________________________________ 
 Ambities & Speerpunten 

Ons onderwijs richt zich op: 
* Goed onderwijs in de basisvakken 
* IPC( thematisch onderwijs in de zaakvakken) 
* Uitdagend bewegend onderwijs  
*  Leren in een ICT-rijke omgeving met moderne 
leermiddelen 
* Versterken van de IKC gedachte 
*Rijke leeromgeving met aandacht voor muziek, 
techniek en cultuur. 

 Ons onderwijs voldoet en blijft voldoen aan 
de basiskwaliteit die je mag verwachten van 
een goede basisschool: 
* Invoeren van Hoe Leren Kinderen Lezen en 
Spellen 
* Voortdurende verbetering van het begrijpend 
lezen 
* De aandacht voor leerlingen met extra zorg- en 
ondersteuningsbehoeften 

  

 

 De leraren op De Garve ontwikkelen zich 
continu. Om dit te begeleiden zetten wij 
in op voortdurende en gerichte 
professionalisering. 
* POP van Leraren 
* Gesprekscyclus 
* Assessments 
* Teamscholing 
* Klassenbezoeken 
* Collegiale consulatie  

   

Op onze school kunnen kinderen leren en 
ontwikkelen in een veilige omgeving vol 
vertrouwen: 
* Beleid Goed gedrag 
* Gouden regels 
* Kanjertraining 
* Trefwoord 
* Kind- en groepsgesprekken 

 Op onze school wordt nauw 
samengewerkt met ouders en vrijwilligers. 
Dit geven wij vorm door: 
* Ouderbestuur 
* Activiteitencommissie 
* Talenten inzet 
* Ronde tafel gesprekken 
* Digitaal communicatie systeem 

 

Speerpunten voor schooljaar 2018-2019 
* Verdere invoering Zo leren kinderen lezen en spellen en Bouw (preventie programma dyslexie) 
* Voortdurende verbetering IPC Onderwijs 
* ICT-rijke leeromgeving: met nieuw onderdeel programmeren 
* Voortdurende en gerichte professionalisering 
* Invoering van nieuw beleid oudercontact 
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