Openbaar en betekenisvol:
wij dagen de 21e eeuw uit!
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Verschillen verrijken. Dat geldt voor mensen in
het algemeen en zeker voor onze scholen. Het
onderwijskundig klimaat is op iedere Akkoord!school gelijk; los daarvan blinken al die negen
scholen vooral uit in eigenheid. Wat ons bindt?
Een dynamische wereld waar iedereen welkom
is. Waar je ook binnenstapt, je voelt, je proeft en
ziet het direct. Dít is duidelijk herkenbaar een
school van Akkoord!
Scholen van Akkoord! zijn sfeervolle leef- en
werkgemeenschappen. Natuurlijk zorgen we
voor een uitstekende basis in bijvoorbeeld
rekenen en taal, maar minstens zo belangrijk zijn
zaken als plezier en creativiteit, ontwikkelen,
ontdekken en ontmoeten. Wij hebben daar oog
voor.
We zijn in diversiteit verbonden, op onze manier
- de Akkoord!-manier. Hier staan wij voor. Met als
belangrijke boodschap: jij bent welkom! Iedere
dag!
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Verbinding en samenwerking
Wij zorgen binnen de samenleving voor onderwijs en beseffen en voelen dat we er deel van uitmaken. Dat komt tot
uiting in onze voortdurende wens om verbindingen te zoeken en samen te werken. Met de wijk, met verenigingen,
met ketenpartners, et cetera. De school, een gemeenschap
in het klein, heeft oog voor de wereld!
Bij de 21e eeuw hoort een hoge mate van burgerschap; die
willen we zowel intern als extern laten zien vanuit echte
ontmoetingen binnen en buiten Akkoord! We maken parels zichtbaar en werken ondertussen voortdurend aan de
optimalisatie van relaties en open communicatie.
Belangrijk vinden wij een duurzame relatie met de
ouders van onze kinderen. Wij streven ernaar om actief
met ouders samen te werken en oog te hebben voor
elkaar. Educatief partnerschap en een hoge betrokkenheid versterken immers de ontwikkeling van het kind. We
realiseren een gezamenlijk doel!

7

Eigentijds onderwijs
De vaardigheden van deze eeuw, die onze doelgroepen
van ons vragen, zijn verweven in alles wat we doen. Kinderen ontdekken en ontwikkelen bij Akkoord! hun talenten,
op een manier die past bij deze tijd. Sterker nog: wij dagen
de 21e eeuw uit!
Betekent dat dan dat we meer dan gemiddeld focussen
op ict-vaardigheden en mediawijsheid? Is dat dan die 21e
eeuw? Welnee. Voor ons staat deze tijd voor oplossingsgericht denken, daadkracht, creativiteit, kritisch denken,
sociale en culturele vaardigheden, kunnen samenwerken en jezelf kunnen presenteren. Competenties die voor
Akkoord! heel gewoon zijn, die we altijd al integreren in de
dagelijkse praktijk.
Cognitieve vaardigheden blijven waardevol. We stellen wel
vast dat kennisoverdracht minder dominant aanwezig is dan
vroeger; houding en gedrag worden belangrijker. De maatschappij vraagt nu wat Akkoord! al jaren als grondhouding
heeft. Dat vind je terug in onze aandachtsgebieden voor
2015 – 2019: eigentijds onderwijs, duurzame kwaliteit, professionele organisatie, verbinding en samenwerking. Wat de
21e eeuw vraagt, loopt daar als een rode draad doorheen.
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Duurzame kwaliteit

Professionele organisatie

Wat vraagt de maatschappij in de 21e eeuw aan kwaliteit?
Degelijk, goed onderwijs blijft de basis, met een aanbod
in de volle breedte. Kwaliteit is voor ons echter veel meer
dan een ergens opgelegde norm. Wettelijke verplichtingen
en landelijke kaders vormen de basis, wij doen er iedere
dag een schepje bovenop. Onze processen zijn zorgvuldig
ingericht: wij bieden een veilige omgeving met passende ondersteuning voor zoveel mogelijk kinderen. Al die
verschillende leerlingen krijgen bij ons de ruimte om hun
talent te ontwikkelen.

Alle personeelsleden zijn vakbekwaam en verzorgen eigentijds, uitdagend onderwijs. Met veel respect voor verschillen koesteren we gedeelde waarden als optimisme,
een kritische houding, intrinsieke motivatie, eigenaarschap, gedeeld leiderschap en eigen verantwoordelijkheid.
Medewerkers genieten veel vrijheid. Dat kan alleen in een
cultuur waarbij we feedback en advies waarderen en met
elkaar in gesprek zijn en blijven. Alleen zo scheppen we
een klimaat waarin we het beste in elkaar naar boven halen, een wereld waar we ook naar streven binnen de klas.
Leerkrachten staan voor de groep én zijn onderdeel van
een hecht, professioneel team.

Onder kwaliteit valt uiteraard ook de open communicatie
naar ouders en andere belanghebbenden. We zouden het
bijna vergeten, omdat dit voor ons zo vanzelfsprekend is.
De teams denken in kansen en oplossingen. Wij hechten
waarde aan een ‘ja, en’-houding, in plaats van ‘ja, maar’.
We vinden altijd mogelijkheden. We bieden een uitdagend
onderwijsaanbod waarbinnen de doorgaande lijn van voorschoolse periode naar voortgezet onderwijs geborgd is. In
andere woorden: je mag ervan uitgaan, dat onze kinderen
na groep acht méér dan klaar zijn voor de volgende stap.
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De leerkrachten blijven zich ondertussen ontwikkelen en
onderschrijven dat leren een leven lang duurt. Iedereen is
deskundig genoeg om de vaardigheden van de 21e eeuw
te verwezenlijken, met eigen talenten en ambities. Er is
veel ruimte om kansen te pakken en gebruik te maken van
elkaars kwaliteiten, over alle negen scholen heen. Een professionele leergemeenschap met een onderzoekende houding, is nooit klaar met het verbeteren van de kwaliteit van
het onderwijs. Dát is een professionele organisatie! Dát is
Akkoord!
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