Waar de school voor staat
MISSIE

Het is voor onze basisschool van belang om zoveel mogelijk in te spelen op de diversiteit van de
leerlingenpopulatie, omdat de schoolkeuze voor ouders beperkt is. De kern van onze missie is
 Het ontwikkelen van talent voor ieder kind en iedere leerkracht is van grote waarde
 Vertrouwen tussen alle betrokkenen is van groot belang. Vertrouwen verdient het om steeds
weer onder de aandacht te worden gebracht.
 Partnerschap tussen ouders en school is de basis bij de ontwikkeling van kinderen
 Partnerschap binnen de gemeenschap van Rietmolen draagt bij aan saamhorigheid
Visie op onderwijs
Basisschool st Jozef wil een eigentijdse school zijn. Dat komt o.a. tot uiting in
Visie / leren en ontwikkelen
Onze belangrijkste taak is de kinderen van nu voorbereiden op de toekomst van morgen. In onze
beschrijving van identiteit hebben wij hierboven geschreven over mensvorming. Maar als school is
een andere belangrijke taak onderwijs verzorgen aan alle kinderen. Ook daarin staan wij nadrukkelijk
stil bij het leren en beleven van kinderen. De kern van onze visie op leren en ontwikkelen hebben wij
als volgt beschreven:

-Betekenisvol leren
Het is belangrijk dat kinderen geprikkeld blijven om te onderzoeken en dat zij nieuwsgierig zijn naar
hun mogelijkheden om vooruit te komen.
-Wij leren kinderen (na)denken
In onze snel veranderende maatschappij draait het naast feitenkennis om oplossingsstrategieën.
-Motivatie is net zo belangrijk als resultaat.
Kinderen functioneren op verschillende niveaus. Dat is voor ons een gegeven. De motivatie om een
volgende leerfase te bereiken, zien wij als een belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling.
- Wij bieden kinderen structuur en schenken aandacht aan regels en routines.
Identiteit
Basisschool St. Jozef wil graag werken op basis van gelijkwaardigheid. Ons motto is ‘aandacht voor
wie je bent en wat je doet’. Wij leren kinderen dat het de moeite waard is om oprechte aandacht
voor eigenheid te hebben. Verdraagzaamheid is daarbij het sleutelwoord.
Wij zien het belang van samenwerking met organisaties of verenigingen binnen Rietmolen.

