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Hoe wil onze school zich onderscheiden?

Wat kenmerkt onze school?

Bij Lavoor-Morelberg:
• Gaan wij uit van wat goed gaat!
• Heeft Brede Vorming (ICT Programmeren-Engels-Cultuur- Muziek-CreativiteitMedia-eTwinning) naast taal en rekenen een centrale plaats binnen de school.
• Zijn ouders partner in de ontwikkeling van hun kind(eren).
• Zijn kinderen mede eigenaar van hun eigen leerproces en ontwikkeling.
• Bieden wij ondersteuning op het niveau van het kind.
		
• Staat communiceren mét elkaar voorop, als collegiaal team, met 					
		
ouders als partner en met kinderen in hun ontwikkeling.
		
• Zijn kennis en vaardigheden de basis om de wereld te begrijpen en te beleven.

Grenzeloos leren, groeien in en vertrouwen op ontwikkeling,
dat doe je @ Lavoor-Morelberg
KPO Basisschool Lavoor - Morelberg is een school met een warme en open sfeer in de wijk Weihoek,
waar kinderen met plezier kunnen spelen en leren. De basisschooljaren zijn mede bepalend voor de
ontwikkeling van het kind, het welbevinden en de toekomstige opleiding. Op onze school kunnen de
ouder(s)/ verzorger(s) en kinderen dan ook rekenen op zaken als een veilige leeromgeving, aandacht
voor individuele ontwikkeling, betrokken leerkrachten en respectvolle omgangsvormen. Onze ouders
zijn partner in onderwijs en ontwikkeling van hun kind.

Open en
eerlijk

Meer informatie vindt u op onze website: www.lavoor-morelbergkpo.nl

Uitdagend
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Waar sturen wij op (KPO Kaderbrief)?
GOED ONDERWIJS
• Taakvolwassen professionals
• Hoge verwachtingen
> Verdieping: Uitspreken van voor het kind
		uitdagende verwachtingen.
• Kind meer centraal in eigen ontwikkeling
• Sociale veiligheid op school
> Verdieping: Inzet KiVa methode
HRM
• Gesprekkencyclus

ORGANISATIEONTWIKKELING
EN SAMENWERKING
• Gezonde bedrijfsvoering
• Werdruk(beleving) verminderen
> Verdieping: Meer focus en menskracht
• Organisatie van het onderwijs
& klassenmanagement
> Verdieping: Flexibel en efficiënt ingericht
• Kindcentrum / dagarrangementen
> Verdieping: Samen verantwoordelijk voor de
		
ontwikkeling van onze kinderen.

ONDERWIJSONTWIKKELING:
BREDE VORMING EN ICT
• Zichtbaar bezig met brede vorming
• Zichtbaar bezig met ICT

OUDERS ALS PARTNER
• Samenwerken met ouders
> Verdieping: Open communicatie met ouders 		
		
als partner voor de ontwikkeling hun kind.

Leergericht

Wereldwijs
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Wat zijn onze speerpunten dit jaar?

Sept

Okt

Nov

Dec

Jan

1

Leerlijn en kennis verbreding meerbegaafdheid.

2

Leerlijn “technisch (-begrijpend) lezen” Atlantis.

3

Evaluatie en update Finse anti-pest methode KiVa.
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Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Leerlijn (un) plugged programmeren van groep 1-2-3; 4-5-6; 7-8

