
Samen leren door te doen  

 

 

Schoolplan Titus Brandsmaschool 2019 - 2023 

 

Missie: 

Kerobei realiseert hoogwaardig passend 
onderwijs en betekenisvolle kinderopvang op 
levensbeschouwelijke grondslag voor ieder 
kind van 0 - 14 jaar. 

Kerobei heeft dit geconcretiseerd in de 
ambitie: 

Ieder kind komt graag naar school; 

We willen dat ieder kind zich optimaal 
ontwikkelt. 

Hieraan wordt gewerkt aan de hand van drie 
strategische vraagstukken: 

1.Hoe creëren we middels 
ontwikkelingsgericht leren optimale kansen 
voor kinderen? 

2.Hoe creëren we middels een 
ontwikkelingsgerichte organisatie optimale 
kansen voor professionals? 

3.Hoe nemen we pro- actief in onze omgeving 
de regie? 

Wat is de gezamenlijke koers van basisschool Titus Brandsma? 

 

      Wat heeft basisschool Titus Brandsma over vier jaar bereikt? 

Wat is de gezamenlijke koers van de stichting Kerobei? 

 

De verbinding tussen de drie strategische vraagstukken van de stichting 

Kerobei en de koersuitspraken van basisschool Titus Brandsma: 

 

 

 

 

 

De kinderen zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen 
ontwikkeling.

Wij kennen de kinderen en de kinderen leren zichzelf kennen.

Samen werken we aan vaardigheden voor de toekomst.

Bewegende kinderen leren beter.

Ouders en school zijn samen verantwoordelijk.

Hoe creëren we middels ontwikkelingsgericht leren 
optimale kansen voor kinderen? 

Samen werken we aan vaardigheden voor de 

toekomst. 

Hoe creëren we middels een ontwikkelingsgerichte 

organisatie optimale kansen voor professionals? 

Ouders en school zijn samen verantwoordelijk. Hoe nemen we pro- actief in onze omgeving de regie? 

De kinderen zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen 
ontwikkeling. 
 
Wij kennen de kinderen en de kinderen leren zichzelf kennen. 
 
Samen werken we aan vaardigheden voor de toekomst. 
 
Bewegende kinderen leren beter. 

Iedere 
leerkracht 
stimuleert 
kinderen om 
zelf kritisch 
keuzes te 
maken.

De kinderen 
stellen doelen 
die passend zijn 
bij hun eigen 
gedrag en 
ontwikkeling.

Onderzoekend, 
handelend en 
ontdekkend 
leren zijn 
vaardigheden 
die in ons 
onderwijs een 
belangrijke 
plek hebben. 

Bewegend leren 
wordt ingezet 
om  de 
hersenactiviteit 
te prikkelen en 
leidt tot betere 
concentratie.

Ouders en school zijn 
ieder vanuit hun 
eigen rol,  samen 
verantwoordelijk 
voor het 
schoolsucces.


