Schoolinformatie Samen Onderweg
Bent u zich aan het oriënteren voor een Gorcumse basisschool voor uw kind? Mogelijk
voldoet de protestants-christelijke basisschool ‘Samen Onderweg’ aan uw wensen. Of zit uw
kind al bij ons op school en zoekt u informatie? Ook dan kunt u op onze site voor informatie
terecht!
Samen Onderweg
Wij zijn Samen Onderweg, in veel opzichten. Op dit moment bestaat de school uit de
hoofdlocatie Schuttersplein en de dependance Van Goudoeverstraat. Schuttersplein is een
Brede School, waar onderwijs, maar ook kinderopvang, dagopvang, sport en cultuur
verenigd zijn. Andere partners zijn SO-ZML De Cirkel, Stichting Kindercentra Gorinchem en
Syndion. Iedere partner heeft een eigen domein in het gebouw, maar er zijn ook
gemeenschappelijke ruimten. De Voorschool Van Goudoeverstraat is gehuisvest op de
dependance. Deze Voorschool is een samenwerkingsverband van Samen Onderweg en
Stichting Kindercentra Gorinchem en richt zich zeer specifiek op de taalontwikkeling van
peuters..
Kenmerken
Kenmerken van onze school zijn
 opbrengstgericht werken
 onderwijsaanbod gericht op mogelijkheden van het kind (handelingsgericht werken)
 aandacht voor ontwikkelen van creativiteit en sociale vaardigheden
 structuur en veiligheid
Bijbel
De grondslag en inspiratiebron van onze school is de Bijbel. In woord en daad willen wij de
Bijbelse boodschap van liefde, hoop en vertrouwen in de toekomst doorgeven aan de
kinderen, evenals aan de Bijbel ontleende normen en waarden. Door aandacht te schenken
aan de verschillen in levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden en normen komt dit tot
uiting.
Respect voor elkaar (leerkrachten, leerlingen en ouders) zal op onze school naar voren komen in
de manier waarop we met elkaar omgaan en onderwijs geven.
Kernwaarden
De school werkt vanuit de volgende kernwaarden : identiteit, onderwijs centraal, veiligheid,
sociaal, verantwoordelijkheid, deskundigheid, motivatie.
Het motto van de school is : ‘onderwijs dat bereikt, bindt en boeit’.
Pedagogisch klimaat
Op onze school zitten leerlingen vanuit verschillende geloofsachtergronden. Wij zullen hieraan
ook aandacht geven in gesprekken die gevoerd worden waarbij de kinderen over hun
geloofsbeleving kunnen vertellen.
Met de leerkrachten op school zijn afspraken gemaakt over het hanteren van waarden en
normen. Wij doen dit vanuit een positief uitgangspunt, maar wel duidelijk begrensd.
Ook geven wij aan welke sancties er kunnen volgen als van deze waarden en normen wordt
afgeweken. Een warm pedagogisch klimaat en een gestructureerde, rustige omgeving gaan hand
in hand.
Respect voor elkaar is erg belangrijk in onze leer- en werkomgeving. Wij willen dit duidelijk
maken door goed voorbeeldgedrag te geven en duidelijk te maken dat niet iedereen hetzelfde
kan zijn.

We streven ernaar om op school een sfeer te scheppen waarin ieder kind zich veilig en
geaccepteerd voelt met zijn / haar verschijning, capaciteiten en beperkingen, taal en culturele
achtergrond. Dit proberen we onder meer te bereiken met behulp van duidelijke regels en
afspraken voor leerlingen en leerkrachten en door het gebruik van een positieve methode voor
sociaal-emotionele ontwikkeling. We stimuleren kinderen om met elkaar samen te werken en te
spelen, op basis van wederzijds respect.

Logos
Logos is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in de regio. Wij zijn onderdeel
van Logos. Deze stichting biedt kinderen een leeromgeving, waar zij zelfstandig leren
keuzen te maken.
Voorzieningen
Er is Tussen Schoolse Opvang aanwezig op school, zodat uw kind kan overblijven. Verder
hebben wij een schoolbibliotheek. Elke groep heeft computers en/of chrome books in de klas
en we gebruiken digitale schoolborden. Onze intern begeleiders en remedial teacher richten
zich op leerlingenzorg. Jaarlijks wordt een schoolreis en een meester/juffendag
(zoemerfeest) georganiseerd en we nemen actief deel aan schoolsporttoernooien.
Betrokkenheid ouders / verzorgers
Een afvaardiging van ouders / verzorgers is verenigd in de Ouderraad en
Medezeggenschapsraad. Geïnteresseerde ouders / verzorgers kunnen worden betrokken bij
organisatie van diverse activiteiten. Verder is er een de verteltascommissie actief.
‘Samen Onderweg’ door betrokkenheid!
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