
De Juliana van Stolbergschool staat voor een kwalitatief goede school waar

kinderen zich op een positieve manier optimaal kunnen ontwikkelen op zowel

sociaal als cognitief gebied.

Kernwaarden daarbij zijn:

Christelijke identiteit

Respect

Verantwoordelijkheid

Veiligheid

Positiviteit

Onderwijsdoelen

Wij beloven:

Dat we uitgaan van de kracht van het compliment;

Ieder kind te betrekken bij de eigen leerontwikkeling;

Een enthousiast en professioneel team;

Een veilige en goede sfeer om talenten te ontwikkelen;

Goede samenwerking met ouders en externen;

Samenwerken en samen leren te stimuleren;

Passend onderwijs;

Een gestructureerde en uitdagende leeromgeving.



Onderwijsdoel:

Kinderen hebben na 8 jaar basisonderwijs het volgende bereikt:

Ze zijn voorbereid op het vervolgonderwijs.

Ze hebben zich de vaardigheden lezen, rekenen, taal en schrijven op een

persoonlijk niveau eigen gemaakt.

Ze kunnen zich op hun niveau zowel schriftelijk als mondeling goed

uitdrukken.

Ze kunnen omgaan met eigen emoties en die van een ander.

Burgerschapsonderwijs

Het bevorderen van burgerschap is een wettelijk vastgelegde taak van scholen.

Binnen PricoH beschouwen we burgerschapsonderwijs als integraal onderdeel

van onze pedagogische opdracht. Bevordering van actief burgerschap en sociale

cohesie stimuleert dat mensen, jong en oud, in Nederland op een prettige

manier samenleven. Burgerschapsonderwijs draagt daaraan bij door het

bevorderen van kennis over de basiswaarden van de democratisch rechtsstaat

en het ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties die

daarvoor nodig zijn.

Als school besteden we actief aandacht aan:

Democratie:

kinderen leren denken en handelen volgens democratische principes;

Participatie:

kinderen worden gestimuleerd actief deel te nemen aan zowel binnen- als

buitenschoolse activiteiten;

Identiteit:

er is aandacht voor ‘wie ben ik’ en‘ wie is die ander’. Kinderen leren

hiermee ontdekken, dat er verschillende zienswijzen zijn op bepaalde

problemen, ze leren kijken vanuit verschillende perspectieven en ze leren

een eigen mening te formuleren en te onderbouwen. Actief burgerschap is

een onderdeel van de methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling die

wij op school gebruiken. Het is echter ook verweven met onze hele manier

van lesgeven en omgaan met kinderen. Steeds weer proberen we de



kinderen te laten nadenken over hun eigen rol in deze democratische

samenleving. Ook ouders zijn hierbij een belangrijke partner voor de

school.


