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De Startbaan, waar elk kind straalt!

Missie
Onze missie komt voort uit de wens een school te zijn waar het kind centraal
staat. De ontwikkeling van een mens is breed: groeien door denken, voelen en
doen.

Visie
Onze visie komt voort uit de wens een school te zijn waar het kind en zijn brede
ontwikkeling centraal staat. Aan het eind van de basisschool hebben onze
leerlingen kennis, vaardigheden en een breed spectrum van talenten ontdekt en
ontwikkeld. Zij zeggen als ze de school verlaten: “ik kan het nu zelf!”

Onze kernwaarden
Verbinding
Kinderen, ouders en medewerkers verbinden zich met elkaar en vinden elkaar in
onze ambities. Ook verbinding met onze omgeving, de leefwereld van de
kinderen die steeds verder wordt verkend en vergroot zorgt voor een
betekenisvolle relatie met de samenleving waarvan we deel uit maken.
Vertrouwen
Op de Startbaan hebben we vertrouwen in de kinderen en ouders en zorgen
ervoor dat we betrouwbaar zijn. Samen werken we aan de toekomst, vanuit het
vertrouwen dat ons onderwijs bijdraagt aan de optimale en maximale
ontwikkeling van de kinderen. We hebben het vertrouwen dat medewerkers
streven naar het beste onderwijs voor de kinderen en dat ze daarbij hoge eisen
stellen aan zichzelf en hoge verwachtingen hebben van de kinderen.
Op de Startbaan handelen we vanuit respect. Vertrouwen en respect zijn de
waarden waardoor kinderen, ouders en medewerkers zich gekend en
gewaardeerd weten en zich kunnen ontwikkelen en groeien als mens.
Verwondering
Verwondering is de basis van de wetenschap, een fundamentele waarde om tot
ontwikkeling te kunnen komen. Kinderen zijn rijke bezitters van verwondering.
Verwondering over alles wat leeft, wat ze zien en ervaren.

Ons onderwijs gaat over samen leren en zoeken naar oplossingen. Kinderen
krijgen volop kansen competenties te verwerven die ze nodig hebben een
volwaardig te functioneren in hun persoonlijk leven en in de samenleving.
De verwondering en energie voor leren die kinderen van nature hebben wordt op
school omgezet in leerervaringen. Door succeservaring wordt de motivatie voor
leren aangewakkerd.
Alle kinderen krijgen maximale ontwikkelingskansen, het talent wordt benut.

Levensbeschouwing
Onze katholieke identiteit komt tot uiting in de wijze waarop we met elkaar
omgaan. Wij werken vanuit de eerdergenoemde kernwaarden: Verbinding,
Vertrouwen en Verwondering. Wij vinden het belangrijk dat mensen van daaruit
met elkaar gaan: kinderen, ouders en medewerkers. Wij besteden aandacht aan
de christelijk-katholieke feesten en de (bijbel)verhalen worden verteld. Tevens
willen we kinderen respect voor andere geloofsovertuigingen bijbrengen, zodat
ze een beeld krijgen van de verschillen en overeenkomsten in de huidige
maatschappij.

Onze kwaliteiten
Het team van de Startbaan kenmerkt zich door de volgende kwaliteiten:





Zorgzaam
Open en laagdrempelig
Saamhorigheid
Creatief

Onze ambitie





Kinderen ontwikkelen een breed spectrum van talenten.
Binnen ons onderwijs sporen we kinderen aan de wereld om hen heen op
een actieve manier te onderzoeken en ontdekken vanuit hun eigen
nieuwsgierigheid. We zijn als leraar coach en de stimuleren leerlingen te
kiezen hoe en in welke volgorde ze hun werk doen, op basis van
eigenaarschap.
Op de Startbaan willen we dat kinderen leren zich te ontwikkelen tot
kritische en zelfbewuste burgers. Hierbij leggen we de nadruk op:
o Het reflectief vermogen (o.a. reflecteren op eigen handelen, het
aanleren van verscheiden vaardigheden)
o Het creatief vermogen (o.a. het doorlopen van een denkproces,
nieuwe oplossingen kunnen bedenken)
o Het receptief vermogen (o.a. het beleven, een mening kunnen
vormen)

