
Onze school is een samenwerkingsschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het
leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind (passend onderwijs). Onze school
staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij we op basis van
het schoolondersteuningspro el aan moeten geven dat wij een kind op onze school niet de  juiste
ondersteuning of  het juiste onderwijs  kunnen bieden). Het is ons doel om leerlingen zowel cognitief als
sociaal te ontwikkelen om daarna door te kunnen stromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.
Gelet op het eerste vinden we met name de vakken Taal, Rekenen en Engels van belang, daarnaast besteden
we veel aandacht aan het (samen met de ouders) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en
respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en
lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Slogan en kernwaarden

Onze slogan is:  Altijd in Ontwikkeling, Altijd in BewegingAltijd in Ontwikkeling, Altijd in Beweging

Onze kernwaarden zijn: 

    Respect, Veiligheid en Verantwoordelijkheid

▪ Op onze school heerst een professionele cultuur
▪ Op onze school hebben we oog voor het individuele kind
▪ Op onze school hebben we oog voor de ouders/verzorgers en zien wij hen als partners in de opvoeding

van kinderen.

De slogan en de kernwaarden worden nader toegelicht in de schoolgids.

Op onze school helpen de kinderen elkaar
van groot naar klein en door alle groepen
heen

Op onze school werkt het team (h)echt
samen

Op onze school hebben we veel leuke en
leerzame activiteiten voor de kinderen
buiten de school

Op onze school geven we iedere week
muziek in de groepen 1 t/m 4

Ons team is zeer exibel en heeft een
"handen uit de mouwen" mentaliteit

Op onze school kunnen we altijd een
beroep doen op de hulp van ouders

Wat is de missie van De Zoutkamperril?

Waar is De Zoutkamperril trots op?

100

Leerlingen

gemiddeld 20 leerlingen

Groepsgrootte

stabiel rond de 100
leerlingen

Gemiddelde groei

Nagenoeg ongehinderd

Doorstroming

Eigen beoordeling basiskwaliteitEigen beoordeling basiskwaliteit

VV
Onderwijsleerproces

Onderwijsresultaten

Schoolklimaat

Kwaliteitszorg en ambitie

Zwak Voldoende Goed

Waar staat De Zoutkamperril nu?

Schoolplan 2019-2023 De ZoutkamperrilDe Zoutkamperril

Samen in ontwikkeling, samen in beweging

1. Op onze school zijn leerlingen mede eigenaar van hun eigen leer- en ontwikkelproces

2. Op onze school werken wij in Kansrijke Combinatie groepen

3. Op onze school werken kinderen zelfstandig of met andere leerlingen binnen en buiten de klas.

4. Op onze school liggen de taal- en rekenopbrengsten op het niveau dat op grond van onze
leerlingenpopulatie mag worden verwacht.

5. Op onze school wordt gestructureerd gewerkt aan de digitale geletterdheid en mediawijsheid van de
kinderen

6. In ons dorp kunnen de kinderen op een veilige manier naar school en naar huis komen.

Wat heeft De Zoutkamperril over vier jaar bereikt?
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