
Schoolplan 2019-2023
Deze thema’s bepalen onze koers: De speerpunten voor 2019-2021:

“Het kind in de wereld”

▪ Om beter in te spelen op de ontwikkelbehoefte 
van onze kinderen, zoeken we in onze 
samenwerking met partners naar hoe we van 
elkaar kunnen leren en elkaar kunnen 
versterken.

▪ Elk kind leert verantwoordelijkheid nemen en 
komt tot betere ontwikkeling omdat het mede-
eigenaar is van het leerproces.

▪ Onze kinderen zijn online wereldwijs zodat zij 
op een veilige manier met social media kunnen 
omgaan en de digitale wereld kunnen benutten.

▪ Het bestaande netwerk met peuterspeelzalen en 
kinderopvang verdiepen.

▪ Wij werken met de leercirkel in een doorgaande 
lijn.

▪ De ontwikkeling van kindportfolio en het periodiek 
voeren van kindgesprekken.

▪ Het oprichten van een leerlingenraad.
▪ Met jaarlijks terugkerende, interactieve voorlichting 

voor kinderen en ouders bevorderen we 
mediawijsheid.

“Waarde(n)vol onderwijs”

▪ Wij zorgen voor een doorgaande lijn  in onze 
christelijke identiteit en in het uitdragen van 
onze normen en waarden.

▪ Wij organiseren het onderwijs zo, dat het 
aansluit bij de belevingswereld van de kinderen, 
waardoor ieder kind zijn kwaliteiten  kan 
inzetten en talenten kan ontwikkelen.

▪ Eenduidige, herkenbare inzet van een 
levensbeschouwelijke methode in alle groepen.

▪ Verdiepen van de vieringen in een doorgaande lijn.
▪ Verdere implementatie van coöperatieve 

werkvormen.
▪ De ontwikkeling van bewegend leren binnen en 

buiten de school.
▪ Het periodiek organiseren van ateliers, talentbogen 

waarin talenten en de keuzes van kinderen centraal 
staan.

“Groei in vakmanschap vanzelfsprekend”

▪ Wij volgen de kinderen op effectieve wijze  
waardoor wij hun sociaal-emotionele en 
onderwijsbehoeftes in beeld hebben en 
daarmee een goed, passend aanbod verzorgen.

▪ ICT is een wezenlijk onderdeel in het leven van 
een kind. Daarom worden zij bij ons ICT-vaardig 
en verdiepen en verrijken wij ons onderwijs 
daarmee.

▪ Wij professionaliseren ons op onze ambities en 
maken gebruik van elkaars expertise.

▪ Op De Regenboog hebben wij een open en 
veilige cultuur waarin wij continu met elkaar 
reflecteren op ons onderwijs, waardoor wij als 
school in ontwikkeling blijven.

▪ Inzet van leerKRACHT
▪ De A3 methode wordt ten volle benut in alle 

groepen en is de basis van ons dagelijks handelen.
▪ Het versterken van de doorgaande lijn op sociaal-

emotioneel gebied.
▪ Wij werken volgens een ICT-leerlijn en/of –

methode.
▪ Een jaarlijks passend scholingsaanbod, waaronder 

ICT-toepassingen, waarbij we specialismes 
bevorderen.

▪ We bezoeken periodiek elkaars lessen, omdat we 
uitgaan van kracht en hulpvragen, waarbij we 
feedback gebruiken om te leren.

▪ Versterken van onze kwaliteitscyclus door 
periodieke reflectie op ons didactisch en 
pedagogisch aanbod en onze afspraken hierover.

“Dynamische scholen in de Haarlemmermeer”

▪ Wij hebben een onderscheidend aanbod en 
positioneren ons stevig in de wijk.

▪ Doordat wij een gezonde school zijn, 
bevorderen we een vitale leefstijl bij onze 
kinderen, wat zorgt voor een optimale 
ontwikkeling van de kinderen in school.

▪ Wij maken zichtbaar wat we doen via activiteiten, 
social media en door de wijk in school uit te 
nodigen.

▪ Ouders worden betrokken in het beleid van de 
(Gezonde) School.

▪ Het verder ontwikkelen van kooklessen, bewegend 
leren en moestuinen.

▪ Uitbreiden vignetten voor de Gezonde School.

▪ We geven inhoud aan onze christelijke identiteit en staan open voor 
iedereen.

▪ We hebben een goede onderlinge verbondenheid, saamhorigheid en 

gedeelde verantwoordelijkheid.

▪ We geven betekenisvol onderwijs en komen tegemoet aan ieder kind.

▪ We dragen zorg voor aantrekkelijk werkgeverschap.

▪ We zijn een lerende organisatie, borgen onze kwaliteit en 

stimuleren professionalisering.

De kinderen die vandaag aan onze scholen zijn toevertrouwd 
willen we met goed onderwijs toerusten op de toekomst.

Missie en visie school
Wij beloven onze kinderen het volgende:

Welkom op onze kleinschalige, gezellige school. Ons doel is dat jij je hier goed gaat ontwikkelen. 

Het begint ermee dat we jou als compleet mens zien. Vanuit jouw talenten en leerbehoeften gaan 
we met je aan het werk. Onze school biedt een veilige sfeer, waarin jij je goed kunt 

ontplooien. Natuurlijk willen we dat je veel leert, maar wij richten ons vooral op jouw leerproces. 

We vinden het belangrijk dat jij zin krijgt om te werken aan je eigen ontwikkeling. We gebruiken 
onze leercirkel om jou zicht te geven op wat je al kunt en wat je nog wilt ontwikkelen. Gaandeweg 

word jij zelfstandiger, neem je meer verantwoordelijkheid en ga je ook anderen helpen. Vanuit 

onze christelijke identiteit geven we je normen en waarden mee.

We bieden zoveel mogelijk betekenisvol onderwijs. Jij leert niet alleen uit boeken, maar ook door 

te doen. In onze ateliers werk jij aan je creatieve en technische vaardigheden. Als Gezonde school 
laten we je veel bewegen. Dat doe je op het beweeg-rekenplein, maar ook in de klas. In de pauzes 

wordt er sport en spel aangeboden. In onze moestuinen krijg jij groene vingers en in het 

kooklokaal maak je gerechten van zelf verbouwde producten. Je leert goed omgaan met ICT.

We gaan uit van jouw mogelijkheden. We blijven positief, ook als het eens wat minder goed gaat. 

Je mag fouten maken en we stimuleren je om ook bij tegenslag gemotiveerd te blijven. We 
helpen je met eventuele leerproblemen en bieden extra uitdaging als jij daar behoefte aan hebt.

Wij werken vanuit een hecht en betrokken team. We zijn behulpzaam en open en onderhouden 
een goed contact met jouw ouders. We werken met elkaar aan een doorgaande leerlijn, zodat jij 

straks goed toegerust naar de middelbare school gaat. We werken steeds aan verbetering van 

onze school. Alle veranderingen moeten ons doel dienen: jou een veilige, stimulerende omgeving 
en goed onderwijs bieden.
.
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