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      Visie document De Ladder 

Missie 

De missie van de Oecumenische basisschool De Ladder is het verzorgen van excellent onderwijs in 

een veilige omgeving. Het onderwijs krijgt gestalte vanuit de oecumenische grondwaarden. Het 

denken en handelen is gegrondvest in de Christelijke traditie. Respect voor de unieke waarde van 

ieder mens en zorg voor de omgeving en het leven op aarde. Wij willen deze missie bereiken door in 

te spelen op drie basisbehoeften van het kind: 

- Door waardering te tonen, dat verhoogt het gevoel van veiligheid bij de leerlingen. 

- Door vertrouwen te geven, zodat een kind weet dat het ook zonder hulp iets kan en mag 

ondernemen.  

- Door het al jong zelfstandig te laten werken, dat vergroot het plezier en het geloof in het 

eigen kunnen.  

Wij vinden deze missie geslaagd wanneer: 

- Wij zien dat alle leerlingen met plezier naar school gaan 

- Alle leerlingen zich veilig voelen 

- Alle leerlingen zelfvertrouwen hebben  

- De leerlingen conform hun talenten in alle groepen en vanuit groep 8 naar een passende 

plek in het voortgezet onderwijs gaan. 

- De leerlingen goede resultaten halen. 

Visie 

De visie is samen te vatten in de zin:   

 

 

Van de huidige generatie leerlingen zal de toekomst steeds meer om een onderzoekende houding 

gevraagd worden waarbij oplossingsgericht gewerkt moet worden. Waar nodig samen met anderen 

en in veel gevallen ook vanuit eigen kracht en mogelijkheden. 
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Om deze visie te bereiken investeren wij in de ontwikkeling van leerkrachten en leerlingen. 

Investering in leerkrachten leidt ertoe dat zij op de hoogte zijn van de ontwikkelingen die in het 

onderwijs een rol spelen. Daarvoor is nodig dat zij nieuwsgierigheid tonen, zich ontwikkelvragen 

stellen, met elkaar in gesprek gaan en de eigen opvatting tonen. De schoolleiding faciliteert en 

stimuleert deze ontwikkelingen. Hierdoor bereik je dat je het samen met de ander kunt.  

Investering in de ontwikkeling van de leerlingen willen wij bereiken door leerlingen te betrekken bij 

het onderwijsproces, waardoor ze verantwoording nemen voor het eigen leren.  

 

Deze visie willen wij bereiken door te investeren in onderzoekend leren. De  leerkracht is degene die 

de kinderen begeleidt in het opdoen van kennis en het onderzoekend leren. Bij het onderzoekend 

leren staan de 21e eeuwse vaardigheden centraal. Van kinderen in de 21e eeuw wordt verwacht dat 

ze kunnen samenwerken, probleemoplossend vermogen hebben, Ict-geletterd zijn, kritisch kunnen 

denken, creatief kunnen denken, sociale en culturele vaardigheden hebben. Wij gebruiken moderne 

onderwijsmethoden, uitdagende materialen, ICT-middelen en onderwijsmethodieken. Binnen het 

projectonderwijs wordt vakoverstijgend gewerkt binnen een gezamenlijk thema. Dit geldt voor de 

zaakvakken en creatieve vakken en waar mogelijk andere vakken.  

 

De school kan dat niet alleen. De school heeft daar de ouders bij nodig. Ouders zijn primair 

verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen. De school is primair verantwoordelijk voor het 

onderwijs. Ouders en leerkrachten zijn elkaars partners in de vorming van het kind. Dat veronderstelt 

samenwerking, een open blik naar elkaar en een kritische houding naar zichzelf. Ook hier geldt onze 

visie: ‘Ik- samen met de ander - kan het!’  

 

Leerkrachten bieden op een gestructureerde wijze leerstof van de basisvakken rekenen, taal, en 

lezen aan waarin leerlingen zich op eigen niveau kunnen ontwikkelen.  De taak van de leerkracht is 

om de toepasbaarheid van die opgedane kennis bij de leerlingen te toetsen.  

 

Zichtbaarheid 

De uitwerking van de visie wordt zichtbaar op de volgende onderdelen: 

- Deskundigheid 
Onderwijsvernieuwing  bijv. gebruik van Snappet (tablets), 
skoolmates (kleine laptops),  uitgaan van talenten,  

werken op niveau,  groepsplannen, 

professionele houding, permanente educatie.    

- Veiligheid 
Respect, begroeten bij binnenkomst, waardering, kanjer  
van de week,  vertrouwen, kanjertraining met kanjerposters,  

kanjerpetjes en kanjerpoppen. 

- Open en eerlijke communicatie 
Ouders kunnen altijd een afspraak maken 
openstellen van het leerlingvolgsysteem voor ouders via  
het ouderportaal, grenzen aangeven, helderheid in 

afspraken en werkwijze. 

 

Mediawijs 
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Wij beloven onze leerlingen en ouders 

Een sociaal veilige school waarin kinderen gestimuleerd en uitgedaagd worden. 

Een school waarin de leerlingen vanaf groep 3  ’s morgens beginnen met lezen en daarna het vak 

godsdienst/levensbeschouwing met de methode Trefwoord.  

Een school waarin aandacht is voor sociale veiligheid (kanjertraining). Waar wij werken aan de 

basisvaardigheden (rekenen, taal, spelling)  

Zaakvakken ruim aan bod laten komen. Een school waar we  ’s middags werken aan de eigen 

talenten in grensverleggende activiteiten waarbij onderzoekend leren en samenwerking 

vooropstaan.  

 

Waar zijn wij goed en ook uniek in  

Ons bestuur, ouders, en team tonen zich enthousiast en actief. 

Wij  zijn een oecumenische school, waar alle leerkrachten bewust voor hebben gekozen. 

Wij bieden schoolprojectvieringen in het Dorpshuis. 

Wij bieden de vredesviering en vieringen van christelijke feestdagen. 

Wij zijn een kanjerschool.  

Wij gaan uit van coöperatief werken. 

Wij hebben lef. 

We zijn een moderne school die uitgaat van de 21e eeuwse vaardigheden. 

Wij maken gebruik van digitale middelen zoals Snappet en Skoolmates 

Wij werken op verschillende niveaus. 

Wij zijn een zelfstandige school. 

Wij hebben een vakleerkracht gym. 

Wij hebben sociale acties zoals inzameling voor goede doelen en actie schoenmaatjes. 

Wij doen een crea circuit. 

Wij doen mee aan het project ‘lente kriebels’. 

Wij bieden een project ‘Ladder in Bizz’  waar leerlingen een eigen onderneming oprichten. 

Wij werken aan een positieve sfeer. 

Wij sluiten aan bij projecten die worden aangeboden via kunst centraal. 

Wij sluiten met onze projecten aan bij NME—natuur milieu educatie.  

Wij zijn laagdrempelig. 
 

 

 

September 2015      

 


