
Schoolplan   2019-2023
Deze thema’s bepalen onze koers: De speerpunten voor 2019-2021:

“Het kind in de wereld”

▪ De  leerling leert bij ons met hoofd, hart en 
handen, in en om de school, de kennis en 
vaardigheden om hun leven te verrijken, nu en in 

de toekomst.
▪ Ouders worden betrokken bij de ontwikkeling van 

hun kind, zodat wij van 0-12 een educatief 
partnerschap bieden.

▪ Wij stimuleren een lerende samenwerking, een 
grotere verantwoordelijkheid en een actievere 
leerhouding bij leerlingen (eigenaarschap).

▪ Vanuit de thema’s natuur en duurzaamheid werken 
we niet alleen achter een tafel en bevorderen we de 

bredere talenten van leerlingen in de praktijk.
▪ De 21ste-eeuwse vaardigheden zijn verweven in ons 

onderwijsprogramma.  

▪ Wij bevorderen het bewustzijn bij ouders over het 
belang van hun invloed op de ontwikkeling van hun 

kind.

“Waarde(n)vol onderwijs”

▪ De leerlingen ontdekken door Bijbelverhalen hoe 
zij kunnen leven met elkaar en hoe zij zorgen voor 
de aarde, zodat  zij verantwoordelijke mensen 

worden.
▪ Wij organiseren het onderwijs op een manier 

waarbij de leerkracht tegemoet komt aan de 
ontwikkelingsbehoeften van de leerlingen.

▪ Wij voeren het gesprek over identiteit en ontwikkelen 
een passend aanbod voor ons IKC.

▪ In ons onderwijs zetten we verschillende werkvormen 

in en organiseren we een vak- en groepsoverstijgend
aanbod. 

“Groei in vakmanschap vanzelfsprekend”

▪ Wij leggen de focus op de taken die bijdragen aan 
onze doelstelling, zodat we ons professionaliseren 
op de gebieden die ertoe doen.

▪ Ons team weet prioriteiten te stellen en gericht 
betere kwaliteit te bieden, waarmee we tegemoet 

komen aan een grotere differentiatiebehoefte van 
onze doelgroep.

▪ Om kwalitatief goed onderwijs te bieden op een 

kleine school werken wij met sterke leerkrachten

▪ Professionalisering op de coachende rol van de 
leerkracht en eigenaarschap bij leerlingen.

▪ Wij stimuleren elkaar om ons duidelijk uit spreken, 

zowel ‘ja’ als ‘nee’ te zeggen en op een constructieve 
manier elkaar hierbij te helpen in een professionele 

cultuur.
▪ Ons taakbeleid is ondersteunend aan onze focus.
▪ Wij bevorderen promotie van leerkrachten naar een 

L11-functie.

“Dynamische scholen in de Haarlemmermeer”

▪ Ons IKC staat bij gezinnen in Abbenes en 
omgeving bekend als een goed IKC, omdat wij in 
de bredere regio een integraal aanbod bieden.

▪ Wij onderscheiden ons van andere scholen 
doordat wij ons profileren op gebied van 

duurzaamheid en natuur.
▪ De samenwerking binnen het IKC is een stevig 

fundament dat voelbaar is in de school en 

omgeving, daar hebben ouders, leerlingen en 
medewerkers profijt van.

▪ De samenwerking versterken met de opvang rondom 
gezamenlijke doelstellingen, de doorgaande 
ontwikkeling, verlengde schooldagen en thematische  

activiteiten.
▪ Aandacht voor de natuur en het behoud hiervan leven 

wij voor en is een belangrijk onderwerp in ons 
onderwijs.

▪ Wij worden beter zichtbaar bij jonge gezinnen door 

flyers en voorlichting, zodat zij ons van 0-4 jaar weten 
te vinden.

▪ We geven inhoud aan onze christelijke identiteit en staan open 

voor iedereen.

▪ We hebben een goede onderlinge verbondenheid, 

saamhorigheid en gedeelde verantwoordelijkheid.

▪ We geven betekenisvol onderwijs en komen tegemoet aan ieder 

kind.

▪ We dragen zorg voor aantrekkelijk werkgeverschap.

▪ We zijn een lerende organisatie, borgen onze kwaliteit en 

stimuleren professionalisering.

De kinderen die vandaag aan onze scholen 

zijn toevertrouwd willen we met goed 

onderwijs toerusten op de toekomst.

Missie en visie IKC De Lente
IKC De Lente is een kleinschalig, warm kindcentrum met een goed pedagogisch klimaat. 
Kinderen van 0 t/m 12 jaar voelen zich welkom op IKC De Lente. Er is een doorgaande 
ontwikkeling vanaf de opvang naar het onderwijs. 

Bij De Lente mogen kinderen zichzelf zijn. Ze krijgen de ruimte om te groeien en te leren op 

hun eigen manier en niveau. We stimuleren dat zij zich breed ontwikkelen. We prikkelen de 
creativiteit, leren kinderen zich vrij te uiten en gaan tijdens projecten regelmatig naar buiten. 
Daar nodigt onze groene, rustige omgeving ook toe uit. Door bezoeken aan de sloot vlakbij 

onze school, een boerderij of museum leren onze leerlingen over de wereld om ons heen.

De teamleden zijn nauw betrokken bij de kinderen en bij het kindcentrum. Zij vormen een 
hecht team dat met behulp van een ruim, prettig gebouw, goede ICT en volop speelruimte een 
omgeving creëert waarin verschillende talenten kunnen ontwikkelen. Zelf leren zij ook nog 

steeds bij. 
Ouders voelen zich vrij om bij ons binnen te stappen en met ons in gesprek te gaan. Samen 

streven wij ernaar dat kinderen bij ons een fijne schooltijd hebben. 
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Doelstellingen
▪ Wij leveren onderwijskwaliteit en zijn ons bewust van het belang van onderwijsontwikkeling.
▪ De leerling ontwikkelt zich met een bewustzijn voor de relatie tot zichzelf, de ander en de 

wereld om zich heen.

▪ De leerling is eigenaar van het leerproces.
▪ Leerlingen krijgen de ruimte om hun talenten verder te ontplooien.


