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Wtf 0,6
Groepen 6/7/8 (0,4 regulier, 0,2 vervanging ouderschapsverlof)
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Visie en missie van jenaplanschool De Mijlpaal

Visie en missie van jenaplanschool De Mijlpaal
De Mijlpaal is een algemeen toegankelijke basisschool. Dit betekent dat iedereen welkom is op onze
school, zowel ouders als kinderen, ongeacht hun afkomst, godsdienst of sociale achtergrond.
Verschillen tussen mensen zien wij als een meerwaarde. Respectvol omgaan met verschillen is de
basis voor ons pedagogisch- en didactisch handelen. De basis van ons onderwijs is het
Jenaplanconcept. Dit pedagogisch concept ligt onder ons dagelijks handelen en is terug te zien in hoe
wij ons onderwijs vorm geven. De begrippen: ondernemen, creëren, plannen, samenwerken,
presenteren, verantwoorden en reflecteren (de jenaplanessenties)zijn voorwaardelijk voor kinderen
om zich goed te kunnen ontwikkelen. Daarom staan deze begrippen centraal bij de inrichting van ons
onderwijs. We houden daar bij zoveel mogelijk rekening met de individuele behoeften en talenten van
kinderen. We bieden kinderen de mogelijkheid om veel succeservaringen op te doen, zowel op het
cognitieve-, het creatieve-, en het sociaal/emotionele gebied. Ze krijgen leerstof aangeboden die
uitdaagt om zelf na te denken, die prikkelt om te onderzoeken. We leren de kinderen technieken en
vaardigheden aan om zichzelf creatief te uiten. We organiseren situaties waar zij zichzelf op
sociaal/emotioneel gebied kunnen ontwikkelen.
Onze kernwaarden:
•

vanuit onze identiteit, openbaar en algemeen toegankelijk, handelen en communiceren we open
en respectvol naar ouders, kinderen en onze omgeving

•

we investeren in een goede relatie met onze leerlingen en hun ouders

•

we richten ons op de totale ontwikkeling van een kind en hebben daarbij hoge verwachtingen

•

we sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van kinderen en gaan uit van het positieve, we kijken
naar wat kinderen wel kunnen

•

we bieden een veilige omgeving Onze kernkwaliteiten:

•

leerkrachten zetten een stap extra

•

heterogene groepen en groepsdoorbrekende activiteiten

•

laagdrempelig

•

betrouwbaar

•

vernieuwend en eigentijds

Algemene competenties leraar L10 PlatOO
•

interpersoonlijk competent

•

pedagogisch competent

•

vakinhoudelijk en didactisch competent

•

organisatorisch competent
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•

competent in samenwerken met collega’s

•

competent in samenwerking met de omgeving

•

competent in reflectie en ontwikkeling

Specifieke competenties leraar L10 De Mijlpaal
•

beschikken over een goede algemene ontwikkeling

•

goed contact kunnen onderhouden met uiteenlopende personen en groepen

•

open kunnen communiceren

•

ouders zien als partners in opvoeding

•

willen werken volgens het jenaplanconcept en zich daarin willen verdiepen

•

feedback kunnen geven en ontvangen

•

actief samenwerking zoeken met collega’s en anderen, verantwoordelijkheden delen en
groepsoverstijgend kunnen en willen werken

•

structuur kunnen bieden, een goed klassenmanagement neerzetten

•

kinderen positief benaderen, succeservaringen mogelijk maken

•

zelf een onderzoekende houding hebben en deze stimuleren bij de kinderen

•

een uitdagende en rijke leeromgeving kunnen inrichten

•

de persoonlijke creativiteit van kinderen stimuleren

•

een goede balans weten te vinden tussen dat wat een kind kan en opbrengst gericht
werken

•

representatief zijn voor onze school

Meer weten?
Neem contact op met Marianne Boschman, directeur van De Mijlpaal (040-2952279)
Graag reageren voor 8 december as. met een motivatiebrief en cv naar info@platoo.nl
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