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Wij geloven in de kracht van de mens. Wij zijn er uit liefde, warmte en zorg voor het kind. Wij bestaan omdat we het 
kind in haar kracht willen zetten. Dit met inzet van kracht van de omgeving. 
Er zijn een aantal uitspraken van toepassing op onze missie die in de volgende slogans zijn geformuleerd: 
 
• Jij in je kracht 
• Alleen ga je sneller, samen kom je verder 
• Leef, leer en geef het door 
• De kracht van jezelf en de omgeving 
 
Om onze missie te verwezenlijken werken vanuit drie pijlers: 
 
EQ, oftewel veer-kracht  
Dit is onze pijler van de sociaal-emotionele ontwikkeling. De voorwaarde om alle pijlers te kunnen inrichten. We 
werken dan aan: 
• Mogelijkheden en kansen. 
• Welbevinden. 
• Het volgen in het welbevinden en andere aspecten van sociaal emotionele ontwikkeling. 
• De omgeving van de school als krachtbron voor het kind, 
• De kracht van de gemeenschap als vertrouwde en veilige omgeving.  
 
IQ, oftewel leer-kracht   
Dit is onze pijler van kennis. We werken dan aan:  
• De kracht van het kind omdat we eigenaarschap van het leren belangrijk vinden.  
• Voorbereiden van het kind op de maatschappij. 
• Leerkrachtvaardigheden. 
• Een goede zorgstructuur. 
• Samenhang tussen leergebieden. 
• De talenten van kinderen. 
 
FQ, oftewel: leef-kracht  
Dit is onze pijler van fysiek kracht. Hierin hebben we aandacht voor gezondheid en de natuurlijke omgeving. We 
werken dan aan: 
• Het faciliteren van spelende kinderen in de natuurtuin. 
• Het inzetten van ons netwerk via ouders, CNME en anderen. 
• Zoveel mogelijk de omgeving van de school gebruiken, erbij betrekken en erop uit gaan.  



Wij kijken en luisteren naar kinderen. Begeleiden en zorgen voor kinderen. We halen de meest mogelijke 
ontwikkeling naar boven in kinderen die binnen onze mogelijkheden ligt. Hierbij werken wij nauw samen met ouders 
en eventueel externen waarbij continue de kracht van het kind centraal staat. De veer-kracht van het kind staat 
voorop waarna de leer-kracht zich kan ontwikkelen m.b.v. de leef-kracht.
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School heeft aandacht in haar 
programma voor executieve functies 3

School heeft aandacht in haar programma 
voor kinderen met specifiek gedrag 3

School heeft aandacht voor zij-instromers
3
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Interne begeleiding

Logopedie

Ergotherapie

Fysiotherapie

Ambulante begeleiding

Remedial Teacher Integrale vroeghulp

Adelante
Opdidakt
Xonar
Youz



Onze school biedt onderwijs dat is 
afgestemd op kinderen met een 
zorgbehoefte gericht op meerbegaafdheid.

Kennis vergaren 
Praktijkgerichte ervaringen opdoen 
Scholing volgen

2020-2022

Teamontwikkeling gericht op het vergroten 
van de eigen professionalisering.

Collegiale consultaties 2020-2022

Onderwijs in transitie De visie m.b.t. EQ, IQ en FQ verder uitwerken 
in de praktijk.

2019-2023

Doorontwikkelen Gezondheidsbeleid Aanpassen en uitvoeren van het huidige 
gezondheidsbeleid. 
Toevoegen beleid Natuur&Bewegen.

2019-2023


