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Visie OBS Bijvanck:
1 Onze visie op kind en ontwikkeling
We vinden dat:
 we met kinderen moeten omgaan op basis van gelijkwaardigheid.
 jongens en meisjes gelijk behandeld moeten worden.
 we kinderen de kans moeten geven zich te ontwikkelen door zelfontdekkend om te gaan met
materialen, leermiddelen en informatiebronnen.
 kinderen ook leren van fouten en conflicten.
 kinderen zelf verantwoordelijkheid leren dragen.
 we het eigene van ieder kind moeten respecteren en zijn gevoelsleven, eigenwaarde en
zelfvertrouwen moeten beschermen.
 we kinderen veiligheid moeten bieden maar ook dat kinderen zoveel mogelijk zelfstandig,
weerbaar en zelfredzaam zijn/worden. Dat kan inhouden dat we kinderen ook confronteren met
activiteiten en leerinhouden die als 'niet leuk' ervaren kunnen worden.
 we kinderen moeten brengen tot een houding van respect voor anderen.
 we kinderen een positief-kritische houding, ook t.o.v. zichzelf, moeten bijbrengen, opdat ze
constructief kunnen meewerken aan de zich veranderende maatschappij.
 we het kind creatief moeten leren omgaan met zijn eigen mogelijkheden en beperkingen en met
de dingen om hem/haar heen.

2 Onze visie op mens en maatschappij
We vinden dat:
 onze maatschappij behoefte heeft aan positieve medeburgers, die zich weerbaar opstellen en
bereid zijn de schouders te zetten onder problemen.
 kinderen deel uitmaken van de samenleving in hun directe omgeving.
 we ons als school daarom moeten richten op de regio, de buurt en de gezinnen waaruit onze
leerlingen komen.
 onze kinderen een positieve kijk op de samenleving moeten ontwikkelen.
 onze kinderen weet moeten hebben van de rechten en plichten die ze als medeburgers hebben.
 zij hun eigen weg moeten kunnen vinden in de grote hoeveelheid informatie die op hen afkomt.
 zij vanzelfsprekend tolerant en met respect moeten omgaan met zogeheten 'minderheden', met
'andere' mensen die zich onderscheiden door geloofsovertuiging, handicaps, huidkleur of door
status.

3 Onze visie op vorming, leren en onderwijzen
We vinden dat:
 we onze kinderen zo moeten onderwijzen, dat ze nu en straks zelfstandig verantwoordelijk,
creatief en kritisch kunnen leven in onze dynamische en gecompliceerde maatschappij.
 kinderen zich moeten kunnen ontplooien en hun eigen mogelijkheden ten volle moeten kunnen/
leren benutten.








kinderen zich een houding moeten eigen maken gericht op samen werken en samen leven.
het belangrijk is dat kinderen leren zich te ontspannen en genieten.
kinderen respect moeten kunnen opbrengen voor waarden en normen van anderen, zonder daarbij
hun eigen waarden en normen uit het oog te verliezen.
we in ons onderwijs variatie in leersituaties moeten aanbrengen, omdat we ons ervan bewust zijn
dat kinderen niet op een uniforme manier leren.
kwaliteitszorg een onmisbaar onderdeel is van leerlingenzorg.
ons onderwijs gericht moet zijn op wat een kind kan, waardoor kinderen die meer aankunnen ook
meer aangeboden krijgen en kinderen die langer de tijd nodig hebben om zich de stof eigen te
maken, die tijd ook krijgen.

4 Onze visie op professioneel handelen
We vinden dat:



de hoofdtaak van een gekwalificeerde onderwijsgevende het aanleren van kennis en vaardigheden
is.





een affectieve relatie met het kind, effectief onderwijs bevordert.





de groepsleerkracht zich op alle relevante gebieden continu moet blijven ontwikkelen.

de onderwijsgevende garant moet staan voor een veilige leer- en leefomgeving voor het kind.
de leerkracht zich opstelt als lid van het schoolteam waardoor eenduidig pedagogisch beleid
wordt bewerkstelligd.
onderwijsgevenden een door de ouders gedelegeerde verantwoordelijkheid dragen.
de ouders zich bij inschrijving van hun kind conformeren aan het door de school geformuleerde
en openbaar gemaakte beleid.

