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In dit identiteitsbewijs leert u ons als school kennen. Het
vertelt wie wij zijn, wat wij geloven en waar wij voor staan.
Het laat ons hart zien. Vanuit ons hart maken we keuzes,
vanuit ons hart bepalen we samen de koers van de school.
De activiteiten die we doen op school sluiten aan bij ons hart.
Dat geldt ook voor de manier waarop we met elkaar omgaan
en de waarden die we belangrijk vinden.
Ook de onderwijsdoelen die wij nastreven passen bij de
waarden die verweven zitten in dit identiteitsbewijs. Onze
waarden komen in alle facetten van De Lichtboei terug, zoals
de inrichting, de manier van lesgeven en onze manier van
communiceren.
Dit identiteitsbewijs laat zien wat De Lichtboei,
DE LICHTBOEI maakt!

1. Onze identiteit
vormt ons hart
Het hart zit van binnen. Door ons hart open te
stellen, worden de waarden die wij belangrijk vinden
zichtbaar in ons handelen. Ons hart vormt de basis.

Wij geloven . . .
Wij geloven als De Lichtboei in een liefdevolle God. God is
liefde. Hij geeft ons vertrouwen, veiligheid, hoop en kracht. Hij
is er altijd voor jou. In de Bijbelverhalen vinden wij inspiratie.
De verhalen geven richting aan ons onderwijs en zijn zichtbaar
in ons handelen. Wij geven kinderen waarden mee waarbinnen
er een plek is voor ieder mens. Dit biedt hen handvatten om te
ontdekken wie zij zijn en ondersteunt de ontwikkeling van het
bewust keuzes maken.

Wij zien de mens . . .

• als uniek, bijzonder en waardevol,
• voortdurend in ontwikkeling,
• talentvol en
• verbonden met anderen.

Mens, bijzonder uniek.
Mens, wij zijn er voor elkaar.
Mens, op weg.

Uniek, jij mag er
zijn zoals je bent en
leren zoals jij leert.

Wij zien kinderen daarnaast als . . .
• onbevangen,
• nieuwsgierig,
• ontdekkend en
• creatief.

Samen

Samen hebben wij de verantwoordelijkheid om zorg te dragen
voor een goede en liefdevolle omgeving. Bij ons op school helpen
wij kinderen bij hun ontwikkeling, bij het leren dragen van
verantwoordelijkheden en het ontdekken en ontplooien van hun

talenten. Het aandacht geven aan elkaar, het samen
plezier beleven en het zorgen voor elkaar maken
ons geloof en wie wij zijn zichtbaar in onze school.

Wij willen als De Lichtboei vanuit
onze identiteit de kinderen
• het vertrouwen in God, de ander en jezelf,
• de kennis van de Bijbelverhalen en
• normen en waarden meegeven.

Ons geloof is concreet zichtbaar
en verweven in . . .
• de vertellingen vanuit de Bijbel- en spiegelverhalen,
• het gebed, het zingen en de vieringen,
• de symbolen: de kaars, de Bijbel en gedenktekens,
• het positief taalgebruik,
• het oprecht en transparant omgaan met elkaar en
• de gouden regels.

2. Ons onderwijs

Als school vinden wij onze onderwijsdoelen
erg belangrijk. Zij zijn onlosmakelijk
verbonden met onze waarden en ons
mensbeeld die voortkomen uit ons geloof.
Ons hart klopt voor en door het onderwijs
aan kinderen. Daarbij gebruiken we middelen
ter ondersteuning waarin ons hart zichtbaar
wordt. Hierbij denken we aan onze inrichting,
onze methodes, ons taalgebruik, ons
handelen en ons zijn.
Met het onderwijs op De Lichtboei willen wij
het beste uit kinderen halen; we zien het kind
als heel mens. We hebben daarbij aandacht
voor de sociaal-emotionele, cognitieve en
fysieke ontwikkeling waarin ieder kind uniek
is. Wij stimuleren kinderen vanuit een veilige
omgeving om zich optimaal te ontwikkelen
en te ontplooien. Elk kind wordt gezien, mag
en kan het zichzelf zijn, mag fouten maken
én plezier beleven aan het leren van en met
elkaar.

Elke dag is
een nieuwe kans.

Onderwijzen en
ontwikkelen
van vaardigheden
die gericht zijn op
de toekomst.

Ons onderwijs richt zich op het verwerven van kennis, aanleren
van vaardigheden, meegeven van normen en waarden. Het leren
leren is een belangrijk onderdeel van ons onderwijs waarbij wij
kinderen in toenemende mate de verantwoordelijkheid geven
voor hun eigen ontwikkeling. Zo groeit eigenaarschap waardoor
kinderen meer betrokken zijn bij en gemotiveerd raken voor hun
ontwikkeling.

Ons onderwijs kenmerkt zich door . . .

• het kijken vanuit kansen,
• het gericht zijn op talenten,
• het delen van kennis en ervaringen,
• het samen leren en onderzoeken,
• een rijke leeromgeving en
• eigen doelen voor elk kind.

Met ons onderwijs willen wij kinderen . . .
• verrijken met kennis, ervaringen en vaardigheden,
• leren hun eigen talenten te gebruiken en
• begeleiden tot zelfstandig functionerende mensen die
zichzelf kennen.

Resultaat en proces zijn belangrijk.
Niet de kennis staat centraal, maar de weg ernaar toe.

Wij willen kinderen vaardigheden
bijbrengen waarmee zij in de (toekomstige)
maatschappij zelfstandige, zelfredzame,
tevreden en verantwoordelijke burgers zijn
en hun bijdrage leveren aan de samenleving.

Op De Lichtboei staat
het kind centraal.
Met ons onderwijs werken wij aan een doorgaande lijn met
de voorschoolse voorziening en het voortgezet onderwijs. De
Lichtboei is een plek van samenkomen en samenwerken van
leerlingen, leerkrachten en ouders waarin de leerling centraal
staat. Wij helpen, coachen en ondersteunen de leerlingen bij
hun ontwikkeling. Samen met ouders begeleiden wij kinderen bij
het spelen, werken en leren waarbij wij uitgaan van het goede
van de mens. Wij stemmen ons onderwijs af op de verschillende
onderwijsbehoeftes van kinderen. Zo zorgen wij dat kinderen
eigenaarschap en een kritisch houding ontwikkelen waardoor zij
handvatten krijgen om keuzes te maken nu en in de toekomst.

Kinderen laten groeien en bloeien

In ons onderwijs vinden wij het belangrijk dat . . .
• elk kind er mag zijn,
• elk kind zijn eigen plek en rol heeft in het samen leren en werken,
• wij samen leren leven en werken,
• wij samenwerken met ouders en kinderen.

Onze onderwijswaarden
Net als veel scholen hechten wij grote waarde aan veiligheid,
respect, ontwikkeling, samenwerken, verantwoordelijkheid,
betrokkenheid en zelfstandigheid. Vanzelfsprekend zijn deze
kernwaarden zichtbaar bij ons op school.

Specifieke en concrete onderwijswaarden
die ons als De Lichtboei onderscheiden zijn
• verbondenheid,
• persoonsvorming en
• betekenisvol onderwijs.
Deze waarden staan centraal in ons onderwijs en
worden zichtbaar in ons dagelijks handelen en zijn.

VERBONDENHEID
Verbondenheid geeft aan dat wij als school een gemeenschap
met elkaar zijn, wij zijn een samenleving in het klein. Wij zijn
verbonden aan elkaar en gaan uit van wederzijdse verbondenheid
tussen de leerkracht, de leerling en de ouders, waarin het kind
centraal staat. Zij zijn gelijkwaardig en hebben ieder hun eigen
rol. Wij hebben respect voor elkaar en respecteren de rol van de
ander. Het gaat in deze verbondenheid om de ontwikkeling en het
welbevinden van het kind.
Verbondenheid is dagelijks zichtbaar in onze school in onze
waarden en normen en het handelen er naar. Dit uit zich in de
aandacht die wij voor elkaar hebben, in het zorgen voor elkaar, in
het leren van, met en door elkaar. Je mag zijn zoals je bent, in wat
je doet en wie bent.
Door ons onderwijs creëren wij verbondenheid met de lesstof
waardoor motivatie groeit. Wij werken aan verbondenheid met
de lesstof door het onderwijs betekenisvol te maken en waar
mogelijk te verbinden met het leven en de wereld om ons heen.

Verbondenheid,
wij doen het niet,
we zijn het.

Persoonsvorming
In ons onderwijs leren kinderen eigenaarschap tonen en
verantwoordelijkheid nemen bij hun eigen persoonsvorming.
Wij stimuleren kinderen om hun plek in de samenleving in
te nemen vanuit hun talenten en mogelijkheden. Met ons
onderwijs willen wij kinderen begeleiden bij hun vorming tot
volwassenen die maatschappelijk verantwoord kunnen en willen
handelen. We willen ze helpen zich te ontwikkelen tot stabiele
mensen met een positief en reëel zelfbeeld.
Onderwijs dat bijdraagt aan persoonsvorming motiveert en
vormt leerlingen in brede zin. Onze leerlingen leren reflecteren
op wat ze van waarde vinden en hoe zij daar met anderen
gestalte aan kunnen geven. Onze leerlingen denken na over
vragen als ‘Wie ben ik / jij?’, ‘Wie wil ik worden?’, ‘Wat vind ik
belangrijk?’, ’Hoe wil ik omgaan met anderen?’ en ‘Welke waarde heb
ik / jij / wij?’. Zij ontwikkelen daarnaast begrip voor opvattingen
en keuzes van anderen. Hierin leren zij openstaan voor andere
meningen en leren hun mening eventueel bijstellen. In ons
onderwijs leren kinderen zelf doelen te stellen en keuzes te
maken.
Dit vraagt om een rijk onderwijsaanbod met ruim aandacht voor
de ontwikkeling van hun talenten.

Leren voor het leven. Leren,
een levenslang proces.

Betekenisvol onderwijs
Betekenisvol onderwijs vergroot de effectiviteit van ons onderwijs,
kinderen leren meer vanuit hun eigen nieuwsgierigheid. Deze
nieuwsgierigheid draagt bij aan het onderzoekend leren. Ons
onderwijs is betekenisvol en uitdagend doordat wij aansluiten
bij de belevingswereld van onze kinderen en afstemmen op hun
onderwijsbehoeften. Waar mogelijk verbinden we wat er geleerd
wordt met de echte wereld.
Vakken worden verbonden met elkaar en aangeboden binnen
thema’s. Daarbij leren wij kinderen de 21ste eeuwse vaardigheden
aan, waarbij samenwerken, creatief / probleemoplossend denken
en handelen speerpunten zijn. Binnen ons onderwijs is er ruimte
voor het eigen initiatief van onze leerlingen. Kinderen werken in
onderzoeksgroepen samen aan eigen onderzoeksvragen en eigen
leervragen. Dit gebeurt binnen de thema’s en de onderwijsdoelen
van ons onderwijs.
Onze school is een oefentuin waar kinderen mogen leren leven.
Hier kunnen zij leren omgaan met emoties, krijgen ze kansen en
ruimte om te leren van fouten, wat hun kwaliteiten zijn, hoe ze
deze in kunnen zetten en hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan
een respectvolle en prettige samenleving. Wij zien kinderen zoals
ze zijn. Wij helpen hen.

Onze school,
een samenleving
in het klein.

Op De Lichtboei …

• mag je je zelf zijn,
• zijn wij vriendelijk tegen elkaar,
• gúnnen wij elkaar iets,
• telt elke mening en
• zijn wij betrouwbaar.

3. Ons herken je door . . .
Onze identiteit wordt zichtbaar door en is herkenbaar in
ons onderwijs, onze inrichting, onze communicatie en in
onze omgangsvormen. Dit is een continu proces waarin
wij ons regelmatig afvragen: ‘Laten wij zien wie wij zijn?’,
‘Is onze identiteit zichtbaar en herkenbaar?’, ‘Waarom
doen wij wat wij doen?’ Dit gebeurt direct en indirect,
gepland en terloops. In onze schoolgids en ons jaarplan
staat concreet hoe en wanneer wij op afgesproken
tijden planmatig en doeltreffend stappen maken richting
eventuele verbetering en aanscherping van ons zijn. Ons
identiteitsbewijs is telkens het startpunt.

WIJ ZIJN...
Onze kinderen zijn samen een groep, zij …
• zorgen voor elkaar,
• leren van elkaar,
• maken samen plezier,
• ontdekken samen en
• hebben respect voor elkaar.

Onze leerkrachten zijn samen een team, wij …
• zijn deskundig,
• hebben een onderzoekende houding,
gericht op ontwikkeling en
• zijn gericht op talenten.

Onze ouders zijn er voor hun kind, zij …
• zijn verantwoordelijk,
• zijn betrokken,
• staan achter de gouden regels en
• respecteren de identiteit van onze school.

Wij gaan samen
uit van het goede.

Het logo van de Lichtboei staat voor
• veiligheid,
• zichtbaarheid,
• gedragen worden en
• in beweging zijn.

Onze slogan ‘Helder zicht op leren’ is zichtbaar
in ons onderwijs doordat onze kinderen weten...
• wat hun doelen zijn,
• wat zij nodig hebben om hun doelen te bereiken,
• waar zij kunnen vinden wat zij hiervoor nodig hebben,
• waar zij aan hun doelen kunnen werken,
• hoe zij aan hun doelen kunnen werken en
• wie zij nodig hebben om hun doelen te bereiken.

Onze kleuren staan voor
In onze school gebruiken wij de kleuren oranje, groen en
blauw.
Oranje staat voor plezier, gastvrijheid, huiselijkheid, succes,
avontuur, blijdschap, en voldoening.
Groen weerspiegelt betekenisvol, verandering,
onafhankelijkheid en leren.
Blauw staat voor vertrouwen, professionaliteit en rust.

VOOR
WIE
ZIJN
WIJ
ER?

4. Wij zijn er voor. . .
Wij zijn er in de eerste plaats voor de
kinderen en de ouders die bij ons op
school komen. Met elkaar vormen we
een gemeenschap. We staan midden in
de maatschappij en hebben oog voor
onze omgeving. Wij zijn een buurtschool
waarmee wij geborgenheid en sociale
binding willen geven tussen alle kinderen
in onze wijk. Vanuit ons onderwijs willen
wij het verschil maken in de Muziekwijk
en Almere.

Onze doelgroep

• Alle kinderen uit de Muziekwijk en omliggende wijken.
Als een kind bij ons wordt aangemeld overwegen wij of het voor
dit kind mogelijk is om op onze school goed passend onderwijs te
verzorgen. In ons schoolondersteuningsprofiel staat beschreven hoe
wij vorm geven aan passend onderwijs. Hierin staan onze expertise
en onze (on-)mogelijkheden beschreven. Wij communiceren en
evalueren met ouders, kinderen en eventuele derden, over de
voortgang van de ontwikkeling en onderwijsbehoeftes van het
kind. Als blijkt dat wij een kind niet verder kunnen begeleiden zijn
we hier eerlijk in en doen we onze uiterste best het kind en de
ouders te helpen bij het vinden van een passende onderwijsplek.
Als school nemen wij de eindbeslissing met betrekking tot de
onderwijsinhoudelijke ontwikkeling van het kind.

Onze doelgroep

• Alle ouders, ongeacht religie, die onze visie & identiteit
onderschrijven, daar respectvol mee om gaan en verantwoordelijk
en betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind.
Wij gaan ervan uit dat ouders er op vertrouwen dat wij met
beslissingen die wij in ons onderwijs nemen altijd het beste voor
hebben met hun kind.

Dit vertaalt zich in

• een open communicatie
• samenwerken en
• vertrouwen in elkaar.

Onze belofte

Wij beloven, als team, ouders en kinderen van De Lichtboei,
samen te werken om kinderen optimale ontwikkelkansen
te bieden. Zo kunnen zij zichzelf beter leren kennen, hun
talenten ontdekken en bewust keuzes leren maken. Wij
helpen hen waardoor er een stevige basis wordt gelegd om
een goede plek in te kunnen nemen in de maatschappij.

5. Wij dromen . . .

Onze droom voor de wereld is dat alle leerlingen gelijke
kansen krijgen om te laten zien waar zij goed in zijn, zelf keuzes
kunnen en willen maken in een wereld waarbij wij kijken naar
overeenkomsten, sterktes en kansen, waarbij iedereen gezien
wordt en waar er voor iedereen een passende plek is. Wij dromen
dat iedereen vriendelijk tegen elkaar is, elkaar gedag zegt op
straat, elkaar een vriendelijk woord geeft. Wij dromen van aardige,
beleefde en behulpzame mensen die eigen keuzes kunnen en
durven maken om zelf en anderen een prettig leven te laten leven.
Wij dromen van verdraagzaamheid. Wij dromen van respect voor
jezelf, de ander, de natuur en de wereld. Wij dromen dat in onze
stad, in ons land, in onze wereld mensen wonen die elkaar niet naar
het leven staan, niet beoordelen op kleur, ras en geloof, maar willen
zorgen voor elkaar en samen willen leren. Wij dromen dat wij op
deze wereld bezig zijn met elkaars welzijn, de natuur en de cultuur
en hierin het beste uit elkaar halen op een positieve manier. Wij
dromen van sociaal evenwichtigheid met het hart op de goede plek.
Wij dromen dat er saamhorigheid is.

Wij dromen van onbevangenheid, het verschil maken, openstaan
voor nieuwe dingen, nieuwsgierigheid, eerlijkheid en samen
met de kinderen de wereld te willen ontdekken en ervaren.
Wij dromen dat kinderen echt gezien worden door elkaar, de
leerkrachten en hun ouders en dat kinderen dat ook merken.
Wij dromen dat kinderen kunnen zijn wie zij zijn in een veilige
omgeving. Wij dromen dat het unieke van elk kind mag groeien.
Wij dromen van elke dag een lach op je gezicht. Wij dromen
van verwondering. Wij dromen dat jij lol hebt. Wij dromen dat
kinderen nooit te horen krijgen dat zij iets niet kunnen doen of
proberen. Wij dromen dat kinderen zich zelf leren kennen, zich
bewust zijn van hun eigen kunnen, dat zij gelukkig en onbezorgd
zijn. Wij dromen dat kinderen al jong leren wie zij zijn, dat zij
zichzelf durven te zijn en hier trots op zijn.
Wij dromen dat er balans is tussen kinderen(stabiel-kwetsbaar),
leerkrachten (vaardig en ontwikkeling) en ouders (kwetsbaar en
ondersteunend) waardoor iedereen binnen onze school zich fijn
voelt en op zijn plek is. Met als opbrengst plezier en ontwikkeling.
Wij dromen van een school waarin we in goede harmonie
samenleven, waar iedereen een plekje heeft, mag leren, waar wij
aandacht voor elkaar hebben en dat iedereen weet dat hij van
waarde is en nodig is om deze droom waar te maken.

Helpt u/ help jij mee deze dromen waar te maken?
Het team ‘De Lichtboei’

Aantekeningen

Afspraken

www.genuineschool.org

