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Schoolvisie 

 

Welkom in onze school ‘De Zonnebloem’! 

Een school waar schoollopen leren leven is…. 

 

Beste ouders 

 

 

Wij zijn blij dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze 

school. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. 

 

Onze school wil zorg dragen voor alle ‘zaadjes’ die ons worden toevertrouwd en hen 

begeleiden en ondersteunen om te groeien tot grote stevige ‘zonnebloemen’. We willen hen 

voldoende voeding en water geven om deze groei mogelijk te maken zodat ze vrij en vrolijk in 

het leven kunnen staan met hun hoofdje naar de zon gericht. 

 

Als ouder draagt u de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van 

uw kind. Om deze opvoeding ook in de klas optimaal verder te kunnen zetten, zullen we 

nauwgezet met u samenwerken.  

  

Bij vragen en problemen staan we klaar om samen naar een oplossing te zoeken. Wij hopen dat 

u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van de school na te streven en de afspraken na te 

leven. 

 

Goede afspraken zijn essentieel voor een goede samenwerking. Vandaar onze uitvoerige 

brochure die in de loop van het schooljaar nog aangevuld kan worden. Wij hopen op een goede 

samenwerking. 

  



 

Inleiding  

     

Zie hoe een zonnebloem groeit. 

Ze heeft geen haast. 

Ze vergelijkt zichzelf niet met een andere bloem. 

Ze hoeft niet van kleur te veranderen 

of een andere vorm aan te nemen. 

Ze doet geen moeite om te bloeien. 

Als de voorwaarden goed zijn, 

zal zij ten volle tot bloei komen. 

En de bloem vertrouwt op dat proces. 

Dus relax, ontspan … 

 

en volg samen met ons de weg van onze school “De Zonnebloem”           

   

                                                          

A. Leef en leer 
 

 

Onze school hecht niet alleen belang aan kwaliteitsvol leren, maar 

zeker ook aan het welbevinden van de kinderen. Elk kind is bijzonder 

en krijgt de kans om zichzelf ten volle te ontwikkelen. De talenten 

van de kinderen ontdekken en ontplooien is heel belangrijk. De 

kinderen bouwen vol zelfvertrouwen en met de nodige 

zelfstandigheid hun leren en leven op. Op die manier kunnen de 

kinderen groeien tot ondernemende en zelfzekere jongeren die 

positief in het leven staan. 

 

 

B. Thuis komen 
 

 

In onze kleine school, die heel rustig en landelijk gelegen is, kunnen 

we elk kind ten volle begeleiden. We benutten de mogelijkheden die 

onze omgeving ons biedt. Vanuit deze verscheidenheid en 

authenticiteit hebben wij elk kind iets passend en uitdagend te 

bieden. 

 

 

 

 

 



C. Samen groeien en bloeien 
 

 

In onze school willen we onze kinderen samen laten groeien en 

bloeien. We vullen graag hun rugzak met belangrijke sociale 

vaardigheden die hen gaan ondersteunen in hun verdere 

onderwijs- en werkloopbaan. We kiezen ervoor om de leerlingen in 

groepen in te delen op basis van hun leeftijd, maar zetten zeker 

ook regelmatig de voordelen van klasoverschrijdend werken in.  

 

 

 

D. Open school 
 

 

Communicatie met kinderen, ouders en andere betrokken partijen 

is voor ons een verbindende factor. Hierbij stellen we allemaal het 

welzijn van het kind voorop. Vanuit dit engagement willen wij een 

open school zijn waar iedereen welkom is.  

 

 

 

 

E. Team met pit 
 

 

Het leerproces van de kinderen wordt gestuurd door een 

gemotiveerd en bevlogen team met pit. Onze leerkrachten gaan 

steeds op zoek naar vernieuwende uitdagingen voor zichzelf en 

voor de leerlingen. Op een professionele manier willen we kinderen 

dat duwtje in de rug geven zodat ze allemaal op hun eigen manier 

kunnen schitteren. 

 

 

 

 

  



F. Zorg dragen(d) 
 

 

We zorgen ervoor dat elk kind in onze school kan groeien op zijn 

of haar eigen tempo. Samen leven op school is leren van en met 

elkaar. Met al onze eigen middelen begeleiden we binnen onze 

mogelijkheden alle kinderen in dit groeiproces.  Daarnaast 

kunnen wij rekenen op een nauwe samenwerking met 

verschillende participanten die ons ondersteunen waar nodig. 

Hiervoor is een duidelijk overleg tussen alle betrokken partijen 

noodzakelijk. 

 

 

 

G. Geloof jij ook? 

 

 

Wij willen op onze school christelijk geïnspireerde waarden en 

normen overbrengen. Wij vertalen deze op een ruimdenkende 

manier naar de leef- en belevingswereld van de kinderen. 

Hierbij staan we open voor en willen we in dialoog gaan met 

andere godsdiensten, altijd met het grootste respect voor 

elkaar. 

 

 

 

 

 

Slot 

 

Zie hoe een kind groeit. 

Het heeft geen haast. 

Het vergelijkt zichzelf niet met een ander kind. 

Het hoeft niet zichzelf te veranderen 

of een andere vorm aan te nemen. 

Het blijft groeien en bloeien 

Als de voorwaarden goed zijn, 

zal het ten volle tot bloei komen. 

  

Dus relax, ontspan … 

en vertrouw erop dat jouw kind in onze school zal opgroeien 

tot de mooiste zonnebloem op aarde! 


