
Wij willen kinderen de kans geven om hun eigen mogelijkheden te ontplooien. Ze mogen leren om
zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te kunnen leven. Wij vinden dat we gezamenlijk zorgdragen
dat de leerlingen op eigen niveau een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen zowel op
cognitief als op sociaal-emotioneel gebied. De Spreng-El is een school waar iedereen zich thuis moet voelen.
Het gevoel van veiligheid en geborgenheid vormt de basis om je te kunnen ontplooien. 

We gaan uit van de groeimogelijkheden van elk kind. We vertellen steeds weer dat er regels gelden op school
en we leren hen die hanteren. We leren kinderen bewustwording van hun eigen gedrag en de gevolgen
hiervan. We leren kinderen om keuzes te maken die een win-win situatie kan opleveren.

Wij vinden dat de 'mens' voor de klas, de kwaliteit van de leerkracht zeer belangrijk is. Effectieve leerkrachten
kenmerken zich door het geven van een goede, effectieve instructie en een duidelijke klassenorganisatie,
waarbij de leraar optimaal gebruik maakt van de beschikbare onderwijstijd.

De kernwaarden van CBS de Spreng-El zijn
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Wat is de missie van CBS de Spreng-El?

16

Groepsgrootte

64

Leerlingen

-7%

Gemiddelde groei

100%

Doorstroming

Eigen beoordeling basiskwaliteitEigen beoordeling basiskwaliteit

VV
Onderwijsleerproces

Onderwijsresultaten

Schoolklimaat

Kwaliteitszorg en ambitie

Zwak Voldoende Goed

Waar staat CBS de Spreng-El nu?

Schoolplan 2019-2023 CBS de Spreng-ElCBS de Spreng-El

Samen leren, groeien en wereldwijs worden

Op onze school krijgt ieder kind een kans.

Op onze school zijn regels en routines
helder; dit genereert rust in de school.

Op onze school worden de zaakvakken
geïntegreerd aangeboden; we creëren een
leeromgeving vanuit ontdekkend en
ontwerpend leren.

Op onze school bedienen we kinderen op
hun eigen niveau.

Waar is CBS de Spreng-El trots op?

1. Op onze school beschikken we over leerlijnen voor ontdekkend en ontwerpend leren.

2. Op onze school toetsen we leerlingen formatief, daar waar nodig summatief. Formatief toetsen is de
basis voor de ontwikkeling van onze leerling.

3. Op onze school zijn alle leerkrachten digitaal vaardig.

4. Op onze school werken we volgens het concept The leader in Me.

Wat heeft CBS de Spreng-El over vier jaar bereikt?
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