We zien kinderen die
1.
2.
3.
4.
5.

op een respectvolle manier voor hun mening uitkomen
meedenken over afspraken
zich aan regels houden
op de juiste manier met social media omgaan
niet pesten

We zien medewerkers die
1.
2.
3.
4.
5.

op een respectvolle manier voor hun mening uitkomen
voorbeeldgedrag laten zien door het bewust hanteren van afspraken en regels
ruimte bieden voor gesprek met kinderen, ouders en collega’s
investeren in een goede band met kinderen, ouders en collega’s
aandacht hebben voor wat social media kan aanrichten

We zien ouders die
1. op een respectvolle manier voor hun mening uitkomen
2. achter de pedagogische visie van het kindcentrum staan
3. voorbeeldgedrag laten zien en achter de regels en afspraken van het
kindcentrum staan
4. hun kinderen leren op een juiste manier met social media om te gaan
5. “schoolpleinpraat” delen met medewerkers

We zien in de Wijboom
1.
2.
3.
4.
5.
6.

mediatiegesprekken door kinderen
de Vreedzame School
mensen die belangstelling hebben voor elkaar
een veiligheids- en calamiteitenplan
een opgeruimd en overzichtelijk gebouw
rust en structuur

We zien kinderen die
1.
2.
3.
4.
5.

initiatief nemen om elkaar te helpen en te ondersteunen
elkaars kwaliteiten leren zien en benutten
die ervaren dat ze door samen te werken leren
elkaar feedback geven
bekend zijn met de omgangsregels van het coöperatief leren en zich daaraan
houden

We zien medewerkers die
1. voorwaarden scheppen om te kunnen samenwerken
2. kinderen leren om samen te werken
3. gebruik maken van elkaars kwaliteiten en dit bij de kinderen en elkaar
stimuleren
4. ouders en externe partners actief betrekken bij de ontwikkeling van het kind
5. elkaar feedback geven

We zien ouders die
1. de ontwikkeling van hun kind zien als een gezamenlijk doel
2. actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind
3. meedenken en betrokken zijn binnen de ouderraad/commissie,
medezeggenschapsraad, klankbordgroep en/of bij activiteiten

We zien in de Wijboom
1.
2.
3.
4.

mogelijkheden om op verschillende plekken te kunnen samenwerken
een team dat in overleg is met en over een kind
gezamenlijke projecten tot stand komen
dat er 1 lijn zichtbaar is

We zien kinderen die
1. aandacht en zorg voor elkaar hebben
2. zich verantwoordelijk voelen voor de ruimtes en de materialen in het
kindcentrum
3. zichzelf (leer)doelen kunnen stellen en kunnen reflecteren of de doelen wel of
niet behaald zijn.
4. meedenken over dingen die belangrijk zijn binnen het kindcentrum

We zien medewerkers die
1. aandacht en zorg voor elkaar hebben
2. zich verantwoordelijk voelen voor de ruimtes en de materialen in het
kindcentrum
3. een structuur aanbieden waarin kinderen verantwoordelijk kunnen zijn voor
hun leren/gedrag ( werkafspraken/ tijdslimiet e.d)
4. die kinderen leren doelen te formuleren en ze daarna ook laten reflecteren op
hun leerdoelen
5. zich blijven ontwikkelen om hun deskundigheid te vergroten
6. een actieve en gemotiveerde bijdrage leveren aan de continue ontwikkeling van
het kindcentrum
7. het beste uit het kind proberen te halen

We zien ouders die
1. betrokken en actief zijn door:
- informatie- en rapportavonden te bezoeken
- nieuwsbrieven te lezen
2. de ontwikkeling van hun kinderen zien als een gezamenlijke
verantwoordelijkheid (leerling/ouder/medewerker)
3. zich verantwoordelijk voelen voor de ruimtes en de materialen in het
kindcentrum
4. zich aan regels en afspraken houden
5. zaken die van invloed zijn op het welbevinden van het kind delen met de
medewerkers

We zien in de Wijboom
1. één organisatie die zich voor alle kinderen verantwoordelijk voelt

We zien kinderen die
1. denken in oplossingen en mogelijkheden
2. elkaar positief benaderen en helpen
3. elkaar opstekers geven

We zien medewerkers die
1.
2.
3.
4.
5.

denken in oplossingen en mogelijkheden
die feedback geven en ontvangen met een positieve insteek
uitstralen dat ze achter de organisatie staan
vertrouwen hebben in de positieve intentie van ouders
op een positieve manier negatieve sfeer oplossen

We zien ouders die
1.
2.
3.
4.

denken in oplossingen en mogelijkheden
uitstralen dat ze achter het kindcentrum staan
vertrouwen hebben in de positieve intentie van medewerkers
op een positieve manier negatieve sfeer oplossen

We zien in de Wijboom
2. dat men zich welkom voelt
3. dat men elkaar groet

