met plezier
elke dag
een stukje
wijzer

_________________________________________
“Er is een heel dorp nodig om een kind op te voeden.” IKC De Garve

________________________________________
Visie

Missie

De visie van basisschool De Garve is:
Kinderen gaan naar school om te leren. Daar
ligt onze focus. Een voorwaarde om tot
leren te komen is dat kinderen plezier
hebben in het leren. Van daaruit ontstaat
betrokkenheid bij het leerproces.
Wij zetten daarom in op actief leren in
allerlei verschijningsvormen:
* Eigen keuzes maken m.b.t. doelen, leren
en materialen
* Leren vanuit spel en beweging
* Buiten daar waar het kan
* Samenwerken
* Autonomie binnen kaders m.b.t. het
kiezen van een onderwerp of een aanpak
* Leren middels zowel digitale als concrete
materialen.

De missie van basisschool De Garve is:
“Met plezier elke dag een stukje wijzer.”
De 8 pijlers van IPC in combinatie met onze
interconfessionele identiteit zijn voor ons leidend
Onderzoek: We zijn nieuwsgierig en gaan op avontuur
Moraliteit: We kiezen bewust voor het goede
Respect: De wereld is van iedereen!
Aanpassingsvermogen: We accepteren veranderingen
en zijn blij met nieuwe ideeën
Doorzettingsvermogen: We blijven proberen, ook als
het nog niet lukt
Communicatie: We vertellen, luisteren en willen
begrijpen
Samenwerking: We weten en kunnen samen meer dan
alleen
Bedachtzaamheid: Eerst denken, dan doen!
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Ambities & Speerpunten
Ons onderwijs richt zich op:
* Goed onderwijs in de basisvakken
* IPC( thematisch onderwijs in de zaakvakken)
* Uitdagend 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:
* Voortdurende professionalisering van
medewerkers
* Blijvende aandacht voor de basisvakken
* 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:
* Pedagogische ankers
* Beleid Goed gedrag
* Gouden regels
* IPC Pijlers
* Kanjertraining en Trefwoord

Op onze school wordt nauw
samengewerkt met ouders en vrijwilligers.
Dit geven wij vorm door:
* Ouderbestuur
* Activiteitencommissie
* Talenten inzet
* Werken met het ouderportaal

Speerpunten voor schooljaar 2019-2020
*Versterken van de didactische vaardigheden en het pedagogisch beleid
*Voorbereiding Onderwijs van de toekomst
* Voortdurende verbetering IPC Onderwijs
* ICT-rijke leeromgeving: met name programmeren
*Doorgroeien naar een IKC De Garve
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