
De Verbinding is een school waar je leert samen leven en waar kinderen hun talenten kunnen ontdekken en
verder kunnen ontwikkelen. Dat kinderen leren wie ze zijn en waar ze naar toe willen tijdens de reis die leven
heet. Ouders en verzorgers spelen een belangrijke rol tijdens deze zoektocht, deze reis. 

We zijn een algemeen toegankelijke, bijzonder neutrale school. Wereldburgerschap speelt voor ons een
belangrijke rol. Onze visie is dan ook gebaseerd op de openbare schoolvisie: 

Op onze school is ieder kind , iedere ouder en iedere medewerker welkom, ongeacht zijn of haar sociale,
culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Onze school leert kinderen van jongsaf aan respect te
hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en
verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. Onze school heeft aandacht voor
én biedt ruimte aan ieder kind én iedere ouder én iedere medewerker. Niet apart, maar samen. 

Wij onderschrijven de kernwaarden van de openbare school.
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Wat is de missie van De Verbinding?
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Waar staat De Verbinding nu?
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Samen naar de overkant

Alle medewerkers stralen dagelijks
werkplezier uit.

Dagelijks worden alle kinderen en ouders
gezien door alle medewerkers.

We stellen ambitieuze doelen die direct
aansluiten bij het vernieuwde curriculum.

Het cyclisch werken is ingebed in ons
handelen en congruent met wat er op het
leerplein zichtbaar is.

Dagelijks wordt er op respectvolle wijze
gecommuniceerd met kinderen en ouders.

We werken in alle leerjaren thematisch,
waarbij de tussendoelen onze
uitgangspunten vormen van het
beredeneerde aanbod.

Waar is De Verbinding trots op?

1. Alle kinderen hebben een digitaal portfoliodigitaal portfolio .

2. Op onze school wordt dagelijks gewerkt aan de creatieve ontwikkelingcreatieve ontwikkeling  van de kinderen.

3. Alle kinderen ontwikkelen vaardigheden en kennis op het gebied van wetenschap en techniekwetenschap en techniek .

4. Op onze school wordt in alle groepen thematischthematisch  gewerkt en zijn de kern- en tussendoelen van SLO
(vernieuwd curriculum) onze uitgangspunten voor de inrichting van ons onderwijs.

5. Op onze school ontwikkelen de kinderen hun ICT vaardighedenICT vaardigheden , zijn ze kritisch in het gebruik van
sociale media.

6. In onze school gaan we dagelijks respectvolrespectvol  om met elkaar en iedereen uit andere culturen. Onze
voertaal in de wereldburgerschapsactiviteiten is waar mogelijk EngelsEngels .

Wat heeft De Verbinding over vier jaar bereikt?
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