SCHOOLPLAN 2020/2022

RKBS St. Theresia
De RKBS St. Theresia heeft
als missie dat onze leerlingen
zich kunnen ontwikkelen tot
gelukkige mensen die kunnen
participeren in onze voortdurend
veranderende samenleving.

WAAR STAAN WIJ VOOR?

Binnen onze school willen wij met wederzijds respect en openheid samen
op pad met leerlingen, ouders en leerkrachten, om te komen tot een optimale
ontwikkeling passend bij elke leerling. In onze samenwerking maken wij gebruik
van elkaars talenten. Wij communiceren open en duidelijk naar elkaar, wat zorgt
voor een veilige en vertrouwde omgeving.
In het onderwijs op onze school werken zowel leerlingen als leerkrachten samen
en waar mogelijk groepsdoorbrekend. Leerlingen zijn mede-eigenaar van hun
eigen leerproces, waarbij wij van en met elkaar leren door gebruik te maken
van elkaars talenten en vaardigheden. Hierbij houden wij rekening met de
kerndoelen, waarbij lessen afgestemd worden op de behoeften van leerlingen.

WAAR GAAN WIJ VOOR?

Ons prachtige schoolgebouw

Onze zelfstandigheid

Ons flexibel en professioneel team

Onze betrokken ouders

Onze leerlingenraad

Onze continue ontwikkeling

Onze kleinschalige en veilige school

WAAR ZIJN WIJ TROTS OP?

Dit zijn wij!

Een lerende school

De RKBS St. Theresia is een krachtige
school die zichtbaar is voor en in de
omgeving. Wij zijn ons bewust van
wat er om ons heen gebeurt en zoeken
hiermee, waar mogelijk, de verbinding.
Wij stralen uit wie wij zijn en waar
wij voor staan en mede door onze
organisatievorm komen de talenten
van zowel onze leerlingen als onze
leerkrachten tot hun recht.

De RKBS St. Theresia is een lerende
school. Leerkrachten leren van en met
elkaar; er is ruimte voor kennis van
buiten en voor eigen initiatieven en
ontwikkeling. Leerlingen zijn medeeigenaar van hun eigen leerproces
en leren in stappen hierin bewuste
keuzes te maken ten aanzien van
hun eigen handelen. Talenten en
kwaliteiten van leerlingen en leerkrachten worden optimaal ingezet.

Samen werken aan kwaliteit
Op de RKBS St. Theresia bieden
wij onze leerlingen ondersteuning
op maat, passend bij nieuwe ont
wikkelingen. Dit zorgt ervoor dat
iedere leerling zich optimaal kan
ontwikkelen. In ons onderwijs
is daarom volop aandacht voor
digitale vaardigheden en werken
wij, waar dat passend en wenselijk
is, groepsdoorbrekend.

AMBITIES VOOR DE KOMENDE 3 JAAR...

Plezier in leren

Vanuit nieuwsgierigheid

RKBS ST. THERESIA IS ONDERDEEL VAN STICHTING CATENT

Samen met anderen

Met een stevige basis

WWW.CATENT.NL

