Dit zijn onze ambities
Hier gaan wij voor
Zinvol Leren & Leven
“Leren met lef”
Op onze school ervaren leerlingen dat ze worden geprikkeld om
zelf nieuwe dingen te ontdekken, te onderzoeken en te leren.
Wij geloven dat kinderen heel goed mee kunnen bepalen wat zij
willen leren en hoe zij dat willen organiseren. Dit willen wij in de
komende 4 jaar laten zien door kinderen in hun leerplan hun eigen
leer- en ontwikkelingsdoelen te laten stellen. We willen ervoor
zorgen dat kinderen de ruimte hebben om vanuit hun intrinsieke
motivatie eigen keuzes te maken. Dat zij kunnen onderzoeken en
ontdekken en dat zij hierbij hun eigen talenten verder kunnen
ontwikkelen.

Mens & Ontwikkeling
“Jij maakt het verschil”
Op onze school voelen we ons samen verantwoordelijk
en zijn we ons bewust van het verschil dat wij kunnen
maken voor elk kind en voor elkaar.
Wij willen samen werken aan een professionele cultuur
waarin we van en met elkaar willen leren, waarin we
samen onderwijs ontwerpen, waarin we gebruik maken
van elkaars kwaliteiten en expertise, waarin we mogen
experimenteren, waarin fouten gemaakt mogen worden
en successen worden gevierd. We voelen ons samen
verantwoordelijk voor onze leerlingen en voor de
resultaten die we behalen.

Duurzaamheid & Omgeving
“Mens en omgeving voorop”
Op onze school gaan we uit van verschillen, voelt iedereen zich
veilig en dragen we bij aan een mooie wereld.
We vinden het belangrijk om kinderen te zien als unieke mensen in
ontwikkeling. We willen hen laten voelen dat zij ertoe doen. We
willen hen de kans geven om hun talenten en kwaliteiten te
ontwikkelen en om de wijde wereld te ontdekken. Door onze
omgeving en de wereld om ons heen steeds meer te betrekken bij
ons onderwijs, willen we actief werken aan wereldburgerschap.
Hierbij is duurzaamheid een belangrijk vraagstuk waarbij we willen
onderzoeken hoe we actief kunnen bijdragen aan en zorgen voor een
mooie wereld voor de huidige én de toekomstige generatie.

Partnerschap & Samenwerking
“Ieder kind in Tilburg goed onderwijs”
Op onze school werken we met kinderen, ouders en externen aan
een professionele cultuur waarin we van en met elkaar leren.
Samen met de kinderen en hun ouders willen we in de komende jaren
de wijkpartners en de gemeente nog sterker betrekken bij onze school.
Hierbij willen we ons richten op de vergroening van de buitenomgeving
en de uitbreiding van de binnenomgeving zodat onze leerlingen ook
buiten het huidige schoolgebouw kunnen leren, ontdekken en
genieten. Onze ambitie is om te zorgen voor een bruisende
leeromgeving voor de wijk waarin we kinderen de ruimte geven om
hun talenten te ontdekken en hen zoveel mogelijk ontwikkelkansen
kunnen bieden.

