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School Oost

Wat is de missie van School Oost?

Waar staat School Oost nu?

NATUURLIJK! Sfeer, samenwerking en resultaat

De bovenstaande uitspraak ligt zo voor de hand, ze klinkt zo gewoon. Natuurlijk wil elke school goede
resultaten leveren en zorgen voor een goede sfeer. Toch vinden wij echt dat we ons absoluut onderscheiden
met deze uitspraak.
Met NATUURLIJK benadrukken we ons onderscheidende groene karakter van ons onderwijs en onze groene
schoolpleinen. Daarnaast verwoordt het de natuurlijke wijze waarop we invulling geven aan de woorden ‘
sfeer, samenwerking en resultaat ’.
Sfeer, Samenwerking en Resultaat staan bewust in deze volgorde omdat het één eerst optimaal moet zijn
voor het volgende een kans krijgt. Een bijzondere sfeer en uitstekende samenwerking zowel binnen de
school als met alle partners en externen, dragen bij aan optimale resultaten. Dit steeds in het belang van elk
individueel kind.

Eigen beoordeling basiskwaliteit
Onderwijsleerproces

Schoolklimaat

V
Onderwijsresultaten

Kwaliteitszorg en ambitie
Zwak

Voldoende

Goed

De kernwaarden van School Oost zijn
Wat heeft School Oost over vier jaar bereikt?
Open

Eigen (-tijds, zinnig, -wijs)

Waar is School Oost trots op?

Samenwerkend
leren

Verantwoordelijk

innovatief

Op onze school geven wij levend les vanuit
de natuur

Op onze school hebben de leerlingen
inzicht in hun eigen kwaliteiten

Op onze school ontwikkelen alle leerlingen
een ruim persoonlijk referentiekader binnen
onze huidige maatschappij

Op onze school is het Leer en Veerkracht
principe de leidraad voor iedereen

Op onze school zijn de schoolkampen en
de musicals een vast onderdeel voor
iedereen

1. Alle leerlingen werken doelgericht volgens een op eigen niveau opgesteld leerplan. Iedere onderwijswerkgroep heeft van het eigen vakgebied de beoogde doelen per leerjaar verzameld. Deze worden
gedeeld met het team en gecommuniceerd met de ouders en leerlingen. Hierbij wordt het levend leren
vanuit ons Biologie Plus onderwijs als uitgangspunt genomen.
2. Binnen de school werkt iedereen volgens een vastgestelde werkwijze, opgesteld vanuit de beginselen
van coöperatief leren. Hierna zullen de werkvormen volgens vastgesteld schema bij iedere
werkvergadering gehanteerd worden, zodat de kennis en het gebruik ons eigen gemaakt wordt.
3. Onze lesmethodes zijn een hulpmiddel. De leerkracht werkt doelgericht met eigen inbreng van
leermiddelen en les-vormen. Deze worden met elkaar gedeeld en opgenomen in het afsprakenboek.
Inzet van externe partijen wordt zeer gewaardeerd. Inbreng van expertise van ouders is zeer wenselijk
en welkom.
4. We maken elkaar bewust van de kwaliteitsnorm die we hanteren bij ons onderwijs; didactisch sterk
lesgeven. Het bij elkaar in de groep gaan kijken is normaal. Tijdens deze collegiale consultaties zal de
werkwijze van CL en de werkvormen van het levend leren vaste aandachtsgebieden zijn.

