
Missie-kern - Slogan en kernwaarden 
Met één zin kunnen wij de missie van ‘t Padland als volgt formuleren: “Samen op pad". 

Onze school is een ontmoetingsplaats: kinderen leren er met, van en over elkaar, met respect voor de ander. Samen vind je terug in

alles wat wij doen. Leerkrachten, leerlingen, ouders en externe partners werken samen in het belang van iedere leerling. We kijken

samen naar mogelijkheden en onmogelijkheden en betrekken leerlingen en ouders actief bij ons onderwijs in het belang van hun

kind. obs ‘t Padland gaat uit van verschillen tussen mensen en doet daar iets mee door samen met de leerlingen die verschillen aan

de orde te stellen. Samen leren, samen werken en samen spelen en de maatjesklassen spelen een prominente rol in alles wat we

doen. 

Streefbeelden 
Voor de komende vier jaar is een aantal richtinggevende uitspraken van belang voor onze activiteiten 

en prioritering: onze streefbeelden: 

- ‘t Padland = Kanjerschool 

- SAMEN OP PAD: leerlingen, leerkrachten en ouders (en externe partners). 

- opbrengsten: vanuit analyse, doordacht, realistisch en uitdagend 

- methodes / methodieken / werkwijzen: (ver)nieuw(end), gericht op groei en talenten en gekoppeld aan 21st century skills en ict. 

Onze Present specifieke kernwaardes: 
- lef, open, veilig, samen, divers en dynamisch worden toegelicht in 'onze kernwaardes' / visie 

lef: Wij gaan moeilijkheden niet uit de weg. Wij hebben het lef om eerlijk met ouders en kinderen te praten en om samen tot een

oplossing te komen waarbij we de grenzen van onze mogelijkheden duidelijk aan durven geven. 

open: De deuren van 't Padland staan altijd open. In principe is iedereen welkom en we zijn trots op wat we doen. We staan open

voor elkaar en voor anderen. In onze school en op onze prachtige schoolpleinen kan in alle openheid gespeeld en gewerkt worden. 

veilig: Zorg en zorgzaamheid  staan voorop en dit vind je vooral terug in de aandacht voor elkaar, in het samen-werken en in het

samen-spelen. Als je je veilig voelt kun je je ontwikkelen naar eigen mogelijkheden. 

samen: De maatjesklassen. Groot en klein, jong en oud leren en spelen samen. Samen is voor ons veiligheid, openheid en warmte.

Samen, leerlingen, leerkrachten, ouders en externe partners, zijn wij 't Padland. 

divers: Ieder kind is anders en mag er zijn. We leren kinderen trots te zijn op hoe ze zijn door uit te gaan van het positieve en van de

talenten en mogelijkheden van ieder kind. 

dynamisch: leerlingen en leerkrachten leren op t Padland. Wij staan open voor vernieuwing en verbetering in het belang van ons

Wat is de missie van OBS 't Padland?
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Waar staat OBS 't Padland nu?
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Samen op pad

Bij ons op school werken leerkrachten,
leerlingen, ouders en externe partners
nauw samen.

Bij ons op school is er ruimte voor
verschillen tussen mensen.

Op onze school gaan we uit van datgene
wat leerlingen kunnen en stimuleren we
individuele groei.

Bij ons is de zorg en aandacht voor
leerlingen een van de belangrijkste pijlers.

Waar is OBS 't Padland trots op?

1. Op onze school zetten we digitale middelendigitale middelen  in om leerlingen optimaal te ondersteunen bij het werken
aan het verbeteren van hun opbrengsten.

2. Op onze school werken wij structureel met de KanjermethodeKanjermethode  in aanpak en ter verbetering van het
gedrag en welzijn van onze leerlingen.

3. Op onze school speelt SAMENSAMEN  een zeer grote rol. We zijn SAMENSAMEN  verantwoordelijk voor onze
leerlingen en hebben elkaar nodig in een optimale begeleiding van leerlingen.

4. Op onze school werken we met (nieuwe) methodes die voldoen aan de kerndoelen en waarin werken
aan 21st skills verweven is.

5. Op onze school kunnen we leerlingen met een speciale (zorg) vraagspeciale (zorg) vraag  effectief begeleiden.

6. De ontwikkeldoelen en streefbeelden hangen centraal in de teamkamers en zijn onderdeel van de
cyclus van bespreking binnen 'mijn schoolplan' .

Wat heeft OBS 't Padland over vier jaar bereikt?
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