Missie:
Voor de samenleving van morgen en de leerlingen van nu geven wij het
beste onderwijs.
Visie: Wij willen dat kinderen door ons onderwijs gezien, gehoord en geïnspireerd worden en glinsterende
ogen krijgen.
Vanuit een veilige omgeving leren wij de leerlingen
basisvaardigheden en ondersteunen wij de brede ontwikkeling. Dit doen
we door talenten en kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen, waarbij
de kinderen mede-eigenaar zijn van hun leren.
Motto:
Gelukkig laten groeien!
Kernbegrippen in ons onderwijs
Met deze missie en visie als uitgangspunt werken we op ’t Ruimteschip vanuit een aantal kernbegrippen.
Talenten
● Ieder kind heeft zijn eigen talenten. Voor ons is het de uitdaging om
kinderen die talenten te laten ontdekken en verder te ontwikkelen.
● Er is niet alleen aandacht voor talenten bij rekenen, taal en wereldorientatie, maar ook bij de creatieve vakken en gym.
● We gaan uit van verschillen in talenten en richten ons onderwijs daar
op in.
Openheid
● Wij willen met ons onderwijs open staan voor ieder kind, nieuwe ontwikkelingen op onderwijsgebied en de ouders die hun kind aan ons
onderwijs toevertrouwen. Wederzijds respect en vertrouwen spelen
hierbij een belangrijke rol.
● We staan open voor onze omgeving. De actualiteit speelt een belangrijke rol in ons onderwijs. Ook de gemeenschap krijgt waar mogelijk
een plaats in ons programma.
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Samen
● Leren doe je met en van elkaar, door middel van samenwerkend leren.
● Door een prikkelende leeromgeving te creëren, willen we de kinderen
uitdagen.
● Daarnaast willen we door schoolprojecten en klassenoverstijgende activiteiten het samen leren en het ‘wij-gevoel’ nog verder versterken.
Kwaliteit
● Vernieuwingen pakken we met beide handen aan, mits dat verbeteringen en uitdagingen zijn.
● Als team werken we samen aan verbetering, uitgaande van gelijkwaardigheid en gebruik van elkaars kwaliteiten.
● ICT speelt een steeds grotere rol binnen ons onderwijs.
● Binnen ons onderwijs speelt het aanleren van basisvaardigheden en
strategieën een grote rol.
Zelfverantwoordelijkheid
● We geven kinderen de ruimte, maar we leren kinderen ook dat ze zelf
verantwoordelijk zijn voor de keuzes die ze maken.
● In kindgesprekken laten we kinderen hun doelen formuleren, waardoor
ze eigenaar van hun eigen leren worden.
● De school is een samenleving waar kinderen medeverantwoordelijk zijn
voor hoe we met elkaar omgaan.
● Leerling-mediatoren worden ingezet voor het oplossen van conflicten
tussen kinderen.
● We leren kinderen met zorg om te gaan met energie, materialen en de
natuur en respectvol omgaan met elkaar en met volwassenen.
In het onderwijs op ’t Ruimteschip worden theorie en praktijk van o.a. de
Vreedzame School, het werken met Meervoudige Intelligenties, coöperatief
en onderzoekend leren ingezet.

