Schoolplan 2019-2023

Montessorischool Dukenburg

Wat is de missie van Montessorischool Dukenburg?

Waar staat Montessorischool Dukenburg nu?

Missie
Montessorischool Dukenburg heeft een missie. De missie is: ´Een vernieuwende Montessorischool 2.0 te zijn
die de kwaliteiten van het traditionele Montessori onderwijs waarborgt en daarbij gebruik maakt van de
ontwikkelingen in de 21 eeuw`
We streven naar een pedagogisch klimaat waarin kinderen alle kansen geboden worden om zich zelfstandig
te ontwikkelen. Een veilige omgeving waarin aandacht is voor het individuele kind met zijn of haar
mogelijkheden en talenten. Binnen onze organisatie vinden wij zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en de
wil om te leren erg belangrijk. Je ziet dit terug in de leeromgeving waarin kinderen:
▪ leren zelf te plannen en verantwoordelijk daarvoor te zijn;
▪ samen verantwoordelijkheden dragen voor het klimaat en samen te leren;
▪ eigen initiatief kunnen ontplooien;
▪ zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige; gelukkige, leergierige en verantwoording dragende mensen;
▪ respectvol leren omgaan met elkaar.
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Slogan
Montessorischool Dukenburg is kindgericht, omgevingsgericht en toekomstgericht.
Onze kernwaarden zijn:
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Wat heeft Montessorischool Dukenburg over vier jaar bereikt?
1. In 2019-2023 bieden wij alle leerlingen de optimale ontwikkelkansen welke zichtbaar zijn in de
leerresultaten.
2. We zetten in op optimale samenwerking met ouders, kern- en wijkpartners waarbij positieve PR van
groot belang is
3. We werken vanuit een passende, voorbereide Montessori omgeving waarbij de ontwikkelde
kwaliteitscultuur de basis is
4. De school stuurt op onderwijskundig en persoonlijk vakmanschap van de leerkrachten en overige
medewerkers.

