
Wij willen dat kinderen actieve, betrokken en kritische burgers zijn en worden en dat zij hun eigen kwaliteiten
en talenten leren kennen en ontwikkelen. Met ons onderwijs willen we een zo optimaal mogelijke bijdrage
leveren aan de kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn.  

Wij streven ernaar dat kinderen betrokken zijn bij hun eigen leerproces en dat zij ervaren dat leren voor hen
zinvol en nuttig is. Door samen te werken binnen betekenisvolle activiteiten leren kinderen met en van elkaar.
Ze ontdekken samen met anderen de wereld om hen heen en de rol die ze in de maatschappij kunnen
vervullen. De leerkracht doet voor en doet mee en biedt zo ieder kind de mogelijkheid een stap verder te
komen. Het is cruciaal dat kinderen gesterkt worden in de waarden die nodig zijn in de wereld van morgen en
dat ze op pad worden gestuurd met de juiste bagage in hun koffer.  

Onze kernwaarden zijn: Onze kernwaarden zijn: 

▪ Ik mag er zijn
▪ Ik kan  
▪ Ik weet  
▪ Ik begrijp  
▪ Ik deel  
▪ Ik reis 

SloganSlogan

Wat is de missie van OBS De Wijzer?

Eigen beoordeling basiskwaliteitEigen beoordeling basiskwaliteit
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Waar staat OBS De Wijzer nu?

Schoolplan 2019-2023 OBS De WijzerOBS De Wijzer

Op onze school zijn we trots op het
onderwijsconcept, het werken in units en
leer-, speel- en werkpleinen.

Op onze school is er ruimte voor
verschillen tussen mensen.

Op onze school werken leerkrachten,
kinderen, ouders en externe partners nauw
samen.

Op onze school gaan we uit van datgene
wat kinderen kunnen en stimuleren we
individuele groei.

Op onze school werken wij structureel met
met Rots & Water

Op onze school speelt het WIJ-gevoel een
grote rol. Iedereen is van harte welkom. en
hoort erbij

Waar is OBS De Wijzer trots op?
1. In kindcentrum Beneden-Leeuwen heeft onze school een onderscheidend onderwijsconcept en een

uniek organisatiemodel (unitonderwijs) dat richting geeft aan eigenaarschap en samenwerking
waarbij vernieuwing centraal staat.

2. In Kindcentrum Beneden-Leeuwen en op onze school speelt SAMEN een zeer grote rol. We zijn
SAMEN verantwoordelijk voor onze kinderen en hebben elkaar nodig in een optimale begeleiding van
kinderen.

3. Op onze school worden de kinderen in de units begeleid op basis van hun onderwijsbehoeften door
leerkrachten en onderwijsassistenten.

4. In Kindcentrum Beneden-Leeuwen en op onze school neemt de professionele dialoog een belangrijke
plaats in waarbij feedback geven en ontvangen en een transparante verbindende communicatie erg
belangrijk is.

5. Kindcentrum Beneden-Leeuwen en onze school is een lerende organisatie waar een gezamenlijke
visie, de mentale modellen, het persoonlijk meesterschap, teamleren en systeemdenken een
belangrijke rol spelen. Leerkrachten bezitten de competenties op het gebied van vertrouwen, openheid
en bereidheid om tot de re ectieve dialoog te komen.

Wat heeft OBS De Wijzer over vier jaar bereikt?
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