Missie, visie en kernwaarden van onze school
Logo van de school
In 2016 is een nieuw logo ontworpen voor onze school, een logo waarin onze visie is
weergegeven.
Het logo verbeeldt een boom, waarbij het grote mannetje de basis vormt van leerkrachten
en ouders. Daarop steunen 8 kleine mannetjes: de kinderen, die in al hun verscheidenheid
in 8 jaren groeien naar de top, met steun van de volwassenen die hen hierbij begeleiden en
ondersteunen. Onze school wil kinderen intellectuele basiskennis, inzicht,
sociaal-emotionele, culturele en lichamelijke vaardigheden laten ontwikkelen met als doel
hen voor te bereiden op participatie in de maatschappij als bewuste burgers met een
gezond vertrouwen.
Kernwaarden
SPOLT beschrijft in het strategisch beleidsplan ‘In essentie anders’ de kernwaarden
inspireren, verbinden en ondernemen. Voor de Antoniusschool betekent dit:
Inspireren:
Team en kinderen inspireren elkaar voortdurend. We leren van en met elkaar en maken
gebruik van elkaars talenten.
Verbinden:
Team, kinderen, ouders, partners en omgeving zoeken naar verbinding en samenwerking.
We maken gebruik van elkaars kennis en expertise.
Ondernemen:
We tonen een onderzoekende houding waarbij we SAMEN op zoek gaan naar manieren
(organisatievormen, methodieken) om kinderen zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen.

Missie
BASISSCHOOL ANTONIUS: “GROOT DOOR KLEIN TE ZIJN”
Visie
Op de Antoniusschool zijn veiligheid, respect en plezier van groot belang voor alle
betrokkenen. Met deze waarden als basis bouwen we aan toekomstbestendig,
ontwikkelingsgericht onderwijs. In deze tijd van maatschappelijke en technologische
veranderingen, bereiden we de kinderen voor op een toekomst in de maatschappij.

Dit betekent het volgende voor kinderen, leerkrachten en ouders van de Antoniusschool:
Leerlingen
Ieder kind is uniek en wordt gezien;
Kinderen werken veel samen en helpen elkaar;
Nieuwsgierigheid en een onderzoekende houding van de leerlingen vormen de basis
voor boeiend, geïntegreerd onderwijs;
Het onderwijs is zó ingericht dat het de leerlingen de mogelijkheid biedt een
ononderbroken ontwikkelingsproces te doorlopen, waarbij de (vaardigheids)groei
van elk kind voorop staat.
Kinderen praten mee over schoolse zaken in de leerlingenraad;

Leerkrachten
Leerkrachten gaan met kinderen in gesprek, gaan uit van talenten en kwaliteiten en
denken in kansen;
De ontwikkeling en onderwijsbehoeften van elk kind zijn leidend voor het handelen
van de leerkracht;
Leerkrachten en directie leren van elkaar en werken SAMEN binnen een
professionele cultuur;
Ouders/Verzorgers
Wij zien ouders als serieuze partners, gaan regelmatig in gesprek en streven naar
educatief partnerschap;
Ouderbetrokkenheid vinden wij belangrijk (gesprekken, ouderportal, activiteiten,
Medezeggenschapsraad, Oudervereniging);

Team, kinderen, ouders en betrokkenen zorgen vanuit een GEZAMENLIJKE
VERANTWOORDELIJKHEID voor het realiseren van een veilige omgeving waarin ieder zich
geaccepteerd, gewaardeerd en geborgen voelt. Een school waar ruimte en aandacht is voor
iedereen.

