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Basisschool Op gen Hei....
hecht belang aan een veilige school, schoolomgeving en een klimaat waarin kinderen zich naar hun eigen
mogelijkheden kunnen ontwikkelen.
Orde, rust en regelmaat dragen hiertoe bij.
We streven ernaar om bij het onderwijs dat we de leerlingen aanbieden aandacht te hebben voor ieder kind.
Verlengde instructie en individuele ontwikkelplannen maken hier onderdeel van uit. Ook werken we met
groepsoverzichten en groepsplannen. In onze school is een centrale plek voor taal, lezen en rekenen & wiskunde.
We streven naar onderwijs dat boeiend, passend en opbrengstgericht is.
Ouders zien we als full-partners.
In de schoolplanperiode 2015-2019 staat het kind in de veranderende maatschappij centraal.
Welbevinden is in onze visie het sleutelwoord. Ons motto is “ieder individueel, samen 1 geheel”. Als we erin slagen
om ieder kind blij te laten zijn met wie het is, wordt de vraag of het kind een gelukkig school-kind geweest is,
positief beantwoord.
De komende schooljaren gaan we samen met ouders en kinderen op weg naar het bereiken van dit doel:
• Onderwijs op maat, waarbij we hoge doelen stellen met aandacht voor alle talenten.
• Het voeren van kind-gesprekken.
• Schoolverslagen waarbij de totale ontwikkeling van het kind in beeld wordt gebracht.
• Teamscholing om het gedrag van kinderen beter te leren begrijpen en het afstemmen van onderwijs op cognitief
en sociaal emotioneel gebied.
• Verdere implementatie looqin, een procesgericht volgsysteem voor groep 1 en 2. Looqin helpt de leerkracht om
scherper te reflecteren en in te spelen op de behoeften van leerlingen. Uitgangspunten van looqin zijn welbevinden
en betrokkenheid van kinderen. De twee belangrijkste voorwaarden voor leren en dus voor het realiseren van goede
opbrengsten.
Een greep uit de skills die we als team willen versterken om “onze leerlingen het beste uit zichzelf te laten halen”.

BS Op gen Hei werkt "vanuit het kind" ( ieder individueel, samen 1 geheel) aan zo breed en hoog mogelijke
opbrengsten. We stellen hoge doelen en begeleiden onze leerlingen op de weg naar zelfstandigheid. Werken aan
relatie, competentie en autonomie bevorderen de (zelf) kennis, (sociale) vaardigheden en het vormen van een
positief zelfbeeld zodat kinderen zich bewust zijn van hun eigen kwaliteiten en (on)mogelijkheden. Welbevinden als
sleutel tot "blij zijn met wie je bent". We zien onderlinge verschillen als kansen om op een respectvolle wijze met en
van elkaar te leren. De totale ontwikkeling van het kind staat centraal, een gegeven dat leidend is in de wijze waarop
we de schoolverslagen vormgeven.
Tot slot een aantal voorwaarden om de missie te kunnen verwezenlijken zijn:
*Het belang van het kind staat ALTIJD centraal!!
*Orde, rust en regelmaat als rustpunt in een sterk bewegende maatschappij.
Bs OGH, een school waar een kind zich veilig voelt en op basis daarvan tot leren komt.
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Vanuit indicatoren inspectie ontstaat geen volledig overzicht.
Dit geldt alleen voor de indicatoren: 1, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23
De andere indicatoren zijn als 'eigen oordeel school' beoordeeld.
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Jeugdzorg
Jeugdgezondheidszorg
Adelante
Roos kinderpraktijk
PZS/ BSO

R.I.D

R.I.D
Ergotherapie/logopedie

"gedrag beter begrijpen"in teamscholing.

Lift in gebouw, drempelvrij

verdieping traject "opbrengstgerichtheid"
als uitgangspunt

Diepte-analyse met ondersteuning van
bureau Wolters

2015-2019

Aandacht voor meer en hoogbegaafde
leerlingen.

* scholing specialist.

2016-2019

Onderwijs op maat, waarbij we hoge
doelen stellen met aandacht voor alle
talenten.

2015-2019

Implementeren LOOQIN.
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