
1.Onze missie en visie 

 

 
1.1 Missie en visie van de Meent 

 
De missie van De Meent is:   Samen kun je meer ontwikkelen en leren. 
 
Dit willen wij bereiken d.m.v. de volgende visie; 
  
A. Persoonlijke aandacht geven aan leerlingen en hun ouders. 
 De Meent is een kleine school die haar kracht put uit de kleinschaligheid én de persoonlijke  
aandacht voor iedereen, zowel leerlingen als ouders. Juist door de kleinschaligheid en persoonlijke 
aandacht is samenwerken zo belangrijk, dat  maakt dat wij voor De Meent vanuit het strategisch 
beleidsplan BasisBuren gekozen hebben om  “SAMEN” als speerpunt in te zetten voor de komende 4 
jaar. Dit doen we onder andere door: 

- SAMEN met de leerlingen en hun ouders bespreken wat de doelen voor de leerling zijn; 

- SAMEN met de ouders de school en het schoolplein mooier inrichten en onderhouden; 

- SAMEN met de leerkrachten bouwen aan een school waar op een prettige manier veel te 
leren is; 

- SAMEN met externe partners een compleet aanbod geven voor onze regionale school. 
 
B. Respect en aandacht voor passie en persoonlijke groei leerlingen. 
Door middel van periodieke gesprekken met de leerlingen weten we waar de interesses en 
onderwijsbehoeftes van een leerling liggen. De ouders vertellen hierover in het eerste oudergesprek 
in een schooljaar. Daarnaast dagen we de leerlingen uit om over hun interesses te vertellen en hun 
kennis te delen door middel van projecten en werkstukken. 
Voor het dagelijkse onderwijs zijn de leerlingen ingedeeld in groepen waardoor ze de instructie en 
begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Het voordeel van verschillende groepen/niveaus in één klas 
is dat leerlingen van én met elkaar kunnen leren. 
Daarbij willen we de kwaliteiten van de leerkrachten zo goed mogelijk gebruiken. Oók de leerkrachten 
mogen én moeten groeien in onze school. 
 
C. Respect onderling stimuleren 
We kunnen respectvol gedrag onderling nog meer aandacht geven door begrip te kweken voor 
elkaars gedrag en dat in positieve zin bij te sturen. Deze positieve benadering komt terug in het 
samen met de leerlingen vaststellen van de groepsregels en de schoolregels. Deze afspraken worden 
gecommuniceerd aan alle betrokkenen bij de school, dus bijvoorbeeld ook de tussenschoolse opvang 
(TSO). De kleinschaligheid van De Meent én de samenwerking tussen de leerkrachten en leerlingen uit 
verschillende groepen bevorderen het besef dat we één school zijn, waarin we zo positief mogelijk 
met elkaar samenwerken. 

 
De Meent wil en zorgt ervoor: 

 
A.  Dat leerlingen een solide basis leggen voor het voortgezet onderwijs.  
Onze basis moet op orde zijn. De leerlingen leren veel op school. Zowel qua leerstof, kennis en 
vaardigheden, maar ook hun houding. We willen de leerlingen begeleiden in hun 
‘zelfverantwoordelijk leren’. Daarmee willen we zeggen dat we de leerlingen vragen, begeleiden en 
stimuleren de verantwoordelijkheid te nemen voor hun leren. Wat heb je nodig om dat te kunnen? 
Wat heb je gedaan dat het goed ging?  
 
B. Dat leerlingen graag naar school gaan. 
Onze taak is ervoor te zorgen dat elk kind graag naar school gaat, om te leren en om zich sociaal te 
ontplooien. Als tijdens de basisschooltijd  is ervaren dat leren, op welk niveau dan ook, plezierig is, zal 



de kans toenemen dat ook in de vervolgopleiding leren niet als iets onprettigs wordt ervaren, maar 
zal dat juist een stimulans geven om het beste uit jezelf te halen. 
Dat betekent niet dat ieder kind ook hetzelfde zal presteren, maar wel maximaal op eigen niveau. 
 
1.2 Onze visie op gedifferentieerd werken 
Leerlingen verschillen van elkaar. Om het maximale uit alle leerlingen te halen is differentiatie nodig. 
We willen dat alle leerlingen fundamentele doelen (kerndoelen) bereiken. Deze 58 doelen zijn 
beschreven door de Stichting Leerplan Ontwikkeling ( SLO) in opdracht van het ministerie. De 
kerndoelen zijn geformuleerd voor grotere leergebieden, zoals: de talen, rekenen/wiskunde, oriëntatie 
op jezelf en wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs.  
Na de klassikale instructie gaat de groep de leerstof zelfstandig verwerken, waardoor de leerkracht 
tijd heeft om andere leerlingen uit de groep (extra) instructie te geven. Voor de leerlingen met een 
ontwikkelingsvoorsprong is er verdiepingsstof of extra materiaal. Omdat we op De Meent relatief 
kleine groepen hebben, kunnen we als leerkracht de leerlingen op verschillende niveaus begeleiden. 
 
1.3 Onze visie op opbrengstgericht werken 
Landelijk onderzoek heeft aangetoond dat leerresultaten verbeteren als scholen opbrengstgericht 
werken. Doelen stellen, zicht hebben op leerresultaten, planmatig en resultaatgericht werken zijn 
essentieel voor het bereiken van zo hoog mogelijke opbrengsten voor alle leerlingen ( zie hoofdstuk 
3-Kwaliteitszorg). Wij werken dan ook systematisch en doelgericht aan het maximaliseren van de 
prestaties van onze leerlingen. Zowel wat betreft de cognitieve vakken als de sociaal emotionele 
ontwikkeling (SEO). 
Bij het opbrengstgericht werken hoort de evaluatieve cyclus:  

1. het vastleggen van doelen 
2. het verzamelen van informatie 
3. het registreren van vorderingen 
4. het interpreteren van vorderingen 
5. het nemen van beslissingen.  

Opbrengsten worden daarmee gebruikt om het onderwijs in de loop van het onderwijsproces bij te 
sturen.  
 
1.4 Onze visie op actief burgerschap en mediawijsheid 
Onze leerlingen leven en ontwikkelen zich in een multiculturele samenleving. Wij willen hen in contact 
brengen met andere culturen. Dit betreft de culturen die heel nabij zijn in het dorp maar ook culturen 
die mogelijkerwijs wat verder van ons af staan. De essentie is dat wij onze leerlingen willen opvoeden 
in een democratische maatschappij waarbij met respect voor elkaars uitgangspunten zaken 
bespreekbaar worden gemaakt. Zicht krijgen en actief omgaan met alle aspecten van de nieuwe 
media is elementair. Op bestuursniveau zijn hiertoe initiatieven genomen die wij als school volgen. 
Pestgedrag wordt niet getolereerd, ook cyberpesten niet. Onze leerlingen zullen kennis maken met 
allerlei vormen van nieuwe media en de mogelijkheden en de gevaren hiervan leren herkennen, 
inschatten en ermee om leren gaan. 
 
1.5 Onze visie op wetenschap en techniek  
Binnen onze school is aandacht voor wetenschap en techniek. Met behulp van de methode Natuniek, 
ondersteund door projectlessen, is techniekonderwijs geïntegreerd in ons onderwijsprogramma. 
Belangrijk daarbij is de uitdaging in het ontdekken en onderzoeken.  
De vaardigheden die nodig zijn in de 21e eeuw dagen ons uit de inhoud en aanpak van ons onderwijs 
kritisch te bekijken. De komende jaren zullen de volgende vaardigheden verder gestimuleerd worden 
o.a door middel van ons aanbod met groepsoverstijgende activiteiten en in een OntdekLAB: 

- Creativiteit 

- Probleemoplossend vermogen 

- Communiceren 

- Samenwerken 

- Kritisch denken 
 


