
ODS Windkracht 10: samen bouwen aan groei voor de toekomst

Schoolplan ODS Windkracht 10

1Onderwijsaanbod
Leerlingen worden gezien en gehoord en we accepteren 
onderlinge verschillen. In ons onderwijs onderzoeken wij 
wat effectief is en dragen wij het daltonconcept actief uit. 
Daarmee onderbouwen wij onze keuzes en zijn wij continu in 
ontwikkeling. We analyseren onze aanpak en resultaten, onder 
meer door hierover met elkaar in gesprek te gaan. Zo leren we 
van elkaar en werken we aan nog beter onderwijs. 

SPEERPUNTEN
 Ontwikkeling rekenonderwijs
 Verrijking leesonderwijs
 Stimuleren creatief denken 
 Methode sociaal-emotionele vorming 
 Regelmatige evaluatie van afspraken
 Doorontwikkeling portfolio

 
Hier staan wij voor!

Op openbare daltonschool 
Windkracht 10 geloven wij 
dat wij kinderen zelfstandig 
en verantwoordelijk kunnen 
maken, zodat ze wijs de 
wereld tegemoet gaan. 
Ons daltononderwijs laat 
zich het beste omschrijven 
vanuit deze kernwaarden: 
open, zelfstandig, 
verantwoordelijk, samen, 
groei.

ODS Windkracht 10 biedt zijn 
leerlingen vanuit een veilige 
en liefdevolle omgeving een 
goede basis, zodat zij zich 
kunnen ontwikkelen tot 
betrokken, zelfdenkende 
mensen, die kunnen leven, 
leren en werken in de 
21e eeuw.

2Samenwerking
ouders en school

Wij communiceren open met elkaar en werken samen met 
ouders aan een zo optimaal mogelijk leerproces van het 
kind. Wij dragen uit waar wij voor staan en hoe wij werken. 
Wij benutten (de contacten van) ouders en externe partijen 
om ons onderwijs te verrijken. 

3Profilering
Wij werken aan een positieve en realistische beeldvorming van 
onze school. Wij dragen actief uit aan welke ontwikkelingen wij 
werken en welke activiteiten plaatsvinden. Ouders kunnen het 
openbare daltonconcept beleven. Wij zien hen als belangrijke 
ambassadeurs van onze school. 

SPEERPUNTEN
 Betere online profilering
 Opknapbeurt gebouw en schoolplein
 Grotere bekendheid Peuterpas
 Ouders als ambassadeurs van de school

SPEERPUNTEN
  Verbetering informatievoorziening 
  Nieuwe gespreksvormen met ouders
  Kijkmomenten in de klas
  Zichtbare en bereikbare leerkrachtenThema's


