Identiteitsdocument CBS ‘t Klinket
CBS ‘t Klinket is een open christelijke basisschool die adaptief onderwijs biedt in een rustige,
gestructureerde en veilige leeromgeving waar leren en plezier samengaan voor actief betrokken
ouders in Koudekerke en omgeving en waar een goed op elkaar ingespeeld team garant staat voor
hoge opbrengsten.
Onze school verbindt haar levensbeschouwelijke identiteit aan een pedagogische, didactische en
maatschappelijke visie. Geloven doen we met hoofd, hart en handen en dit mag zichtbaar zijn binnen
de school. We sluiten aan bij de leefwereld van de kinderen.
Onze ideologie
Een kind is geen vat dat je vult met kennis. Daarom hebben onze leerlingen aandacht voor leren met
hoofd, hart en handen. Daarom krijgt ieder kind zijn eigen aandacht. Extra hulp als dat nodig is, extra
opdrachten als dat kan. Een kind is geen onbeschreven blad en niet alles is maakbaar. Bij het leren
hebben wij te maken met de aanleg van het kind, het unieke, het talent!
Onze visie
Wij willen dat kinderen een fijne schooltijd hebben en
resultaten behalen die bij hen passen. We mogen hoge
verwachtingen hebben, dat zijn de kinderen waard!
Resultaten liggen op verschillende ontwikkelingsterreinen:
sociaal emotionele ontwikkeling, de
levensbeschouwelijke, creatieve, lichamelijke en
cognitieve ontwikkeling.
Onze maatschappij ontwikkelt zich razendsnel. We
moeten onze kinderen voorbereiden op de digitale
ontwikkeling die razendsnel gaat. Kinderen moeten
weerbaar zijn, ook in dit digitale tijdperk. We moeten ze
leren hierin de juiste keuzes te maken zodat ze nu én in de toekomst hun vaardigheden kunnen
toepassen in een steeds sneller veranderende maatschappij
Onze missie
Wij willen een veilige plek zijn voor kinderen en zorgen voor een goed leer- en leefklimaat in een
mooie, schone en uitdagende omgeving, waarbij het onderwijs is afgestemd op de leef- en
belevingswereld van kinderen. Wij kennen rechten en plichten, vrijheden en regels. Wij gaan beleefd
met elkaar om en laten ieder in zijn waarde.
Kenmerkend voor onze school is dat wij een zogenaamde EN –EN-school zijn om te bewerkstelligen
dat onze kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen tot ‘voorbeeldige’ gasten op aarde, zodat zij tot
vreugde van zichzelf en tot zegen voor anderen zullen zijn.
Mensen die kunnen doen wat ze, binnen hun vermogen, geleerd hebben op de voor hen juiste plaats
in onze samenleving.
Opdat zij een bijdrage kunnen leveren aan het bouwen van een wereld met meer vrede!
Hoever willen we hier in gaan? Het houdt voor ons nooit op! Kinderen die bij ons op school komen
volgen we heel nauwlettend.

Wij zullen met alles wat binnen ons vermogen ligt
voorwaarden scheppen om kinderen optimale kansen te
geven.
Wij willen kinderen gedegen onderwijs aanbieden EN de
zelfstandigheid van kinderen bevorderen door ze te leren
plannen, beoordelen en registreren. Wij willen daarbij
rekening houden met de verschillen die er tussen kinderen
zijn.
Wij willen zelfvertrouwen, competentie-ervaringen en een
ononderbroken ontwikkelingsgang bevorderen.
Zodra de leerlingen onze school hebben verlaten blijven we ze nog jaren volgen. Door het voortgezet
onderwijs worden wij op de hoogte gehouden van de leervorderingen van onze
oud-leerlingen. Er is een nauw contact om het onderwijsaanbod nog beter af te stemmen op de
behoeften van het kind.

Onze merkbelofte




Wij bieden een omgeving waarin je je optimaal kan ontwikkelen; rust, kleur, structuur en
expertise;
Wij zijn in staat om in elk kind het unieke te zien en aan te spreken, jouw talent te zien en te
ontwikkelen;
Wij zien dat elk kind het verschil kan maken. Verschil maken in de klas, verschil maken bij ons
op school, verschil kan maken in de maatschappij. Wij helpen daarbij!

Onze unieke kracht
Het team van CBS ’t Klinket is een team wat voortdurend in ontwikkeling is. We willen ons blijven
professionaliseren om ons onderwijs zo optimaal mogelijk af te stemmen.
Het team is zeer gedreven, legt de lat hoog. Hierbij letten we wel op de juiste balans! Ieder moet zich
er wel bij welbevinden. Wij stellen ouderbetrokkenheid zeer op prijs, samen maken we het
onderwijs! Ouders kennen de kinderen het beste. Een goed oudercontact is zeer belangrijk en staat
bij ons hoog op de agenda.
Onze ambitie
Onze ambitie is een school te zijn waarbinnen kinderen en leerkrachten kunnen floreren. Het is onze
ambitie dat we veel kunnen leren met en van elkaar op velerlei terreinen.
Met name de volgende speerpunten staan bij ons in de spotlight: ICT, Reken- en taalonderwijs, zorg
voor kinderen die extra nodig hebben en voor kinderen die meer aankunnen , Engels en beeldende
vorming.

CBS ’t Klinket is een school die door ouders gezien wordt als een school met hart voor de kinderen,
waar respectvol met elkaar wordt omgegaan, waar een enthousiast team met veel plezier werkt. Een
school waar goed naar het kind wordt gekeken en geluisterd; ouders spelen hierin in belangrijke rol!
CBS ’t Klinket is een school

