
Missie-kernMissie-kern

Wij zijn een openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, waar gewerkt wordt vanuit Units, met veel
aandacht voor het individuele kind (passend onderwijs). 

Op onze school kunnen leerlingen zicht optimaal ontwikkelen binnen een veilig schoolklimaat. Om op te
groeien tot zelfstandige, kritische individuen die een betekenisvolle rol hebben in de maatschappij.  

TOP:  TOP:  

▪ Talentontwikkeling Talentontwikkeling :      Op onze school zetten we in op de talenten van onze leerlingen.
▪ Openheid Openheid :                      Op onze school hebben we oog voor verschillende culturen en achtergronden,

maar de Nederlandse identiteit, met waarden en normen, is leidend.                
▪ Perspectief Perspectief :                   Op onze school richten wij ons op het creëren van gelijke onderwijskansen.
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Wat is de missie van OBS de Pendinghe?
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Leerlingen
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Groepsgrootte

VWO-HAVO-TL-GL-KB-BB

Doorstroming

Gelijke kansen

voor alle leerlingen

Eigen beoordeling basiskwaliteitEigen beoordeling basiskwaliteit
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Onderwijsleerproces

Onderwijsresultaten

Schoolklimaat

Kwaliteitszorg en ambitie

Zwak Voldoende Goed

Waar staat OBS de Pendinghe nu?

Schoolplan 2019-2023 OBS de PendingheOBS de Pendinghe

OBS de Pendinghe geeft talent de ruimte!

Onze schoolcultuur biedt veiligheid,
waardoor onze leerlingen zich optimaal
kunnen ontwikkelen.

Op de Pendinghe onderscheiden we ons
doordat we ons onderwijs geven in kleine
groepen en hierbij vakoverstijgend geleerd
wordt.

Op de Pendinghe werkt een zeer betrokken
team, waarin professioneel handelen en
aandacht voor de leerling altijd centraal
staat.

Door constructieve samenwerking met
partners uit de omgeving, hebben wij alle
leerlingen in beeld

Waar is OBS de Pendinghe trots op?

1. Wij geven onderwijs in Units.

2. Op onze school sluit het onderwijsaanbod aan op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De
leerlingen zijn eigenaar van hun eigen leerproces.

3. Op onze school creëren we gelijke kansen voor alle leerlingen.

4. Op onze school werken met doorlopende leerlijnen voor digitale geletterdheid, Engels en Burgerschap
( Vreedzame School).

5. Op onze school zorgen we voor een doorgaande leerlijn richting het voortgezet onderwijs met behulp
van Samen Werken Aan Schoolsucces

6. Op onze school leren leerlingen zichzelf te presenteren aan de wereld. Wij halen de wereld de school
in en leerlingen gaan buiten de school op onderzoek

Wat heeft OBS de Pendinghe over vier jaar bereikt?
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