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Missie en visie 

School- en jaarplan van GBS de Driesprong

Voor u ligt het plan van GBS de Driesprong. In dit plan geven we aan waar we de komende jaren aan werken en 

vanuit welke visie we dit doen. Dit hebben we verwerkt in een digitaal systeem, de zogenaamde betekeniskaart.

Anneke Vredeveld

Directeur

Missie van de Driesprong:

'Op de Driesprong mag je zijn wie je bent en groeien in je talent'

Die talenten zijn ons allemaal gegeven door onze Hemelse Vader en we leven kinderen voor en leren ze 

respectvol met elkaar om te gaan. We willen dat onze leerlingen zich veilig voelen en zo eigen 

verantwoordelijkheid nemen om hun plekje in de maatschappij te kunnen innemen.

Als er sprake is van emotionele veiligheid kan ons onderwijs beginnen. Ons onderwijs richt zich op het aanleren 

van kennis, vaardigheden en houding. In de ochtend werken wij aan taal, rekenen en lezen en 's middags bieden 

wij ons onderwijs thematisch aan. Er is daarnaast een structurele begeleiding voor cognitief getalenteerde kinderen
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Leerlingen en ouders toelichting

Bijbelgetrouw onderwijs vanuit Christelijke 

overtuiging

De Driesprong is een basisschool die open staat voor christenen die christelijk 

onderwijs willen dat aansluit bij hun opvoeding thuis.Op school vertellen we uit 

Gods Woord en laten we in ons spreken en handelen zien dat we gered zijn door 

Jezus Christus, Gods enige zoon.

Ons aanbod gaat uit van verschillen tussen onze 

leerlingen

Alle kinderen hebben instructie nodig, sommige meer andere leerlingen andere. We 

hebben aandacht voor alle begaafdheden en passen onze lesstof zo nodig aan. 

Daarin motiveren we de leerlingen en voelen zij zich competent. Goed onderwijs 

voor iedere leerling is immers onze taak

Samen met ouders zorgen we voor een goede 

school

Ouders hebben een grote invloed op de leermogelijkheden van hun kind. Ouders 

vertrouwen de leerkrachten en andersom en zo stimuleren we onze leerlingen. 

Daarnaast vragen we ouders te helpen in de school met extra hulp in de groep of 

het organiseren van thema's en vieringen

Ons profiel is herkenbaar We hebben gekozen voor thematisch onderwijs naast onze vakken rekenen en taal 

wat we zien als primaire taak van ons onderwijs. Door het thematisch onderwijs 

worden leerstof en vaardigheden in betekenisvolle context aangeboden. Dit werkt 

voor betrokkenheid en motivatie van onze leerlingen

Financieel gezond toelichting

Zelfstandig en deel van Noorderbasis De Driesprong maakt deel uit van NoorderBasis. Binnen deze vereniging mag onze 

school op onderwijskundig gebied zelfstandige keuzes maken, maar samen met de 

andere scholen houden we ons onderwijs in stand.

Wervend We zien een lichte stijging van het aantal leerlingen het afgelopen jaar en zijn 

wervend bezig door twee-jaarlijks een open dag te organiseren.

Ondernemerschap We willen ons profileren als christelijke school en het verschil maken daarin. Waar 

het kan werken we samen met de andere scholen in Assen en organiseren we 

activiteiten die positief opvallen.

Maatschappij en overheid toelichting

Verantwoording en dialoog De Driesprong legt verantwoording af van het onderwijs in alle geledingen: 

Leerkrachten aan directie en directie aan de bestuurder. Ook de ouders hebben 

hierin een rol via de deelraad en MR en informeel in alle gesprekken met 

ouders.Ook met leerlingen gaan we de dialoog aan in de zogenaamde 

leerlingenraad die maandelijks bij elkaar komt en democratisch gekozen wordt.

Kwaliteit en leren van elkaar i.s.m. Stichting 

LeerKRACHT

Onze doelen zijn zichtbaar op het leerkrachtbord en bespreken we elke week 

tijdens de zogenaamde bordsessie. We willen van en met elkaar leren en oefenen 

in het geven van effectieve feedback

Onderwijs processen toelichting

Veilig pedagogisch klimaat Om tot leren te komen moet je je veilig voelen. Het vraagt van ons om hier dagelijks 

aandacht voor te hebben. Dit doen we met behulp van PBS en we meten het 

pedagogisch klimaat met ZIEN. We werken op onze school met een PBS team die 

wekelijks gedragsverwachtingen aangeeft waar we mee werken en knelpunten met 

elkaar bespreken Vanuit de waarden veiligheid, respect en verantwoordelijkheid 

leren we goed gedrag aan. Schoolbreed hebben we afspraken en spreken we af 

wat onze verwachtingen zijn over hoe we ons gedragen.
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Onderwijs processen toelichting

We zorgen voor Passend Onderwijs We willen kwalitatief goed onderwijs verzorgen en stellen daarom ambitieuze 

doelen die we twee-jaarlijks evalueren in een analyse model. De 

schoolopbrengsten passen bij onze leerlingenpopulatie Instructie en begeleide 

oefening staan dagelijks centraal in ons onderwijs. In het zogenaamde school 

ondersteuningsprofiel beschrijven we hoe we ons onderwijs vormgeven en wat 

onze grenzen zijn.

Handelingsgericht werken, passend aanbod We kijken wat onze leerlingen nodig hebben door middel van toetsen en dagelijkse 

observatie. We brengen de onderwijsbehoefte van elke leerling in beeld en 

optimaliseren deze twee-jaarlijks waar nodig. Van daaruit bieden we ons onderwijs 

passend aan waarbij we de groep verdelen in drie groepen; Basisgroep, leerlingen 

die meer kunnen en leerlingen die meer of andere instructie nodig hebben

Leerlingen zijn betrokken bij hun leerproces We willen leerlingen uitdagen om te ontwikkelen en te groeien. Door 

kindgesprekken leren we hen eigen doelen te stellen.

Directe Instructie Model, leren in stappen Nieuwe lesstof bieden we aan door EDI. Leerkrachten doen voor, het zogenaamde 

modelen, dan samen en daarna gaan de leerlingen zelf aan de slag. Leerlingen zijn 

betrokken op deze manier en leren stapsgewijs. Alle leerlingen doen zo 

succeservaringen op.

Kinderopvang als partner Op De Driesprong verzorgt Prokino de voor - en naschoolse opvang. We realiseren 

samen een doorgaande pedagogische en christelijke lijn in de school. Dit geeft 

duidelijkheid en rust voor onze leerlingen

Opleiden aanstaande collega's in de school We werken samen met de VIAA om studenten op te leiden tot onze toekomstige 

collega's. We willen zo mogelijk alle collega's scholen om studenten zo goed 

mogelijk te begeleiden.

Inzet van expertise van deskundigen Binnen de thema's wordt waar mogelijk een gastles georganiseerd door ouders. We 

maken gebruik van het cultuurmenu om deskundigen in te zetten bij ons onderwijs.

Mediawijsheid om leerlingen toe te rusten In ons cultuurmenu is mediawijsheid een vast onderdeel vooraf groep 6.

We gaan zorgvuldig om met Gods schepping We willen een zoveel mogelijke duurzame school zijn. Recent zijn 66 zonnepanelen 

op ons dak geplaatst. We scheiden sinds najaar 2020 plastic afval op onze school

Leren en groeien toelichting

Geen werkdruk maar werkgeluk Medewerkers op De Driesprong kunnen hun werk goed doen en beleven er veel 

plezier aan

Inzetten op kwaliteit en erkennen van ongelijkheid We werken met coördinatoren die meer kennis hebben van een bepaald vakgebied 

of specialist zijn.

Een leven lang leren o.a. door collegiale consultatie Op De Driesprong leren en werken we samen elke dag en individueel /teambreed 

scholen we ons waar nodig

Confrontatie met behoud van relatie vanuit een 

reflectieve houding

Alle collega's willen werken in een open cultuur van vertrouwen en durven 

aanspreken

Communicatie is helder en doeltreffend We willen een goede informatievoorziening richting ouders via Parro/nieuwsbrieven 

en hebben helder hoe we gebruik maken van Social Media. Dit alles AVG-proof
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Leren en groeien toelichting

ICT vaardig Alle medewerkers kunnen voldoende omgaan met digitale leermiddelen en zijn 

vaardig om de nodige informatie te verwerken

Onderzoekende houding, feedback en zelfreflectie 

op elk niveau

Alle medewerkers op De Driesprong werken mee aan een positief schoolklimaat. 

We kijken in de eerste plaats naar ons eigen gedrag, zeggen sorry en vergeven 

elkaar

De school ziet er netjes en aantrekkelijk uit We voelen ons verantwoordelijk voor een opgeruimde school en geven hierin een 

voorbeeld aan onze leerlingen

Iedereen staat in dienst van het primaire proces Ons doel is om leerlingen die ons zijn toevertrouwd goed les te geven. Alle mensen 

in de school dragen daarin hun steentje bij.
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