
De missie van de school De missie van de school 
Onze school is een openbaar daltonIKC voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Wij hanteren het
leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind (passend onderwijs). Onze school
staat open voor alle leerlingen (alle religies) die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het
schoolondersteuningspro el verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet
kunnen bieden). Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen
doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Kernwoorden hierbij zijn: vooruitstrevend,
interactief, verantwoordelijk, samen, gezellig en durven doen. Wij vinden taal en rekenen belangrijk, maar
zeker ook het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast
kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de
leerlingen. 

Slogan 
Voor het geluk van ieder kind.
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Wat is de missie van ODBS Onder de Wieken?
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Eigen beoordeling basiskwaliteitEigen beoordeling basiskwaliteit
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Schoolklimaat

Kwaliteitszorg en ambitie

Zwak Voldoende Goed

Waar staat ODBS Onder de Wieken nu?

Schoolplan 2019-2023 ODBS Onder de WiekenODBS Onder de Wieken

SCHOOLPLAN 2019-2023

In ons daltononderwijs besteden wij
aandacht aan samenwerking,
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid,
re ectie en effectiviteit.

De leerlingen vullen de vragenlijst wat
betreft veiligheid leerlingen zeer positief in.

De kinderen zijn eigenaar van hun eigen
ontwikkeling door werken aan doelen (op
het doelenbord) bij rekenen.

Alle leerkrachten zorgen voor positief
pedagogisch handelen. De kinderen
worden aangesproken op hun
verantwoordelijkheid.

Enkele jaren geleden is een erg mooi en
Gezond Schoolplein aangelegd. Dit plein
wordt onderhouden door de kinderen en
vrijwilligers.

SiS-de slang is een onderdeel van de
weektaak. De leerlingen en het team
hebben 10 positieve regels opgesteld.

Waar is ODBS Onder de Wieken trots op?

1. Op onze school werken we met rekenen en spelling aan persoonlijke doelen. Leerlingen worden
hierdoor meer eigenaareigenaar  van hun leerproces.

2. Op onze school doen we mee met een pilot m.b.t. "niet racen maar lezen" van Luc Koning. De
leerlingen van groep 3 (2018-2019) worden 5 jaar vrijgesteld van DMT en er wordt ingezet op correctcorrect
lezenlezen .

3. Op onze school werken wij in alle groepen met Coöperatieve LeerstrategiënCoöperatieve Leerstrategiën  en ontwikkelen wij dit
door m.b.v. Bazalt.

4. Wij werken met onze school toe naar een Integraal dalton Kind CentrumKind Centrum .

5. Op onze school beschikken wij over een doorlopende leerlijn digitale geletterdheid.

6. Op onze school wordt tijdens maandelijkse workshopsworkshops  gebruik gemaakt van de techniektorenstechniektorens .

7. Onze school is een opleidingsschoolopleidingsschool  voor de Hoge School Rotterdam (PABO).

Wat heeft ODBS Onder de Wieken over vier jaar bereikt?
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