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Arnhem, 15 januari 2016

Beste ouders/verzorgers,
Afgelopen dinsdag 12 januari is er een informatieavond geweest. Op deze avond is de nieuwe directeur
Rob Lingier aan de aanwezige ouders voorgesteld.

Rob Lingier met Manon Ketz (bestuursvoorzitter de Basis).

Eveneens is de nieuwe visie en de missie van de school gepresenteerd.
Afgelopen kwartaal heeft het team gezamenlijk gewerkt aan deze visie en missie. Hieronder kunt u het
lezen.
De belangrijkste boodschap is dat de school zich de komende jaren wil laten leiden door de uitspraken
die in de visie staan. Daarnaast zal de school zich ontwikkelen en profileren als een school die beweging
in en buiten de lessen centraal stelt.
Aan de ouders die aanwezig waren, hebben we reacties gevraagd en ontvangen. Wij willen met deze
extra nieuwsbrief alsnog alle ouders gelegenheid geven om te reageren op dit verhaal. Mogelijk kunnen
wij er nog iets mee in de definitieve tekst. Wij zijn erg benieuwd wat u er van vindt. U kunt uw reacties
mailen naar info@leadasbergschool.nl .

Met vriendelijke groet,
Johan Bosma
Directeur a.i. Lea Dasbergschool

Nieuwe Visie en Missie
Onze Visie (1)
Waar staan wij voor?
Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs in een veilige omgeving. Leren is leuk en wij bouwen samen met
de leerlingen en hun ouders aan een stevige basis voor de toekomst. Voor ons zijn alle leerlingen uniek en
wij stimuleren leerlingen zich optimaal te ontwikkelen en zelf verantwoordelijk te zijn voor hun eigen
leren.
Onze Visie (2)
Wat bieden wij leerlingen en ouders?
Op onze school krijgen leerlingen, vanuit een uitdagende en inspirerende omgeving, alle mogelijkheden
om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Samen met de leerlingen gaan wij op zoek naar talenten en
interesses. Wij leren leerlingen te functioneren in een groep en zorgen dat iedere leerling zich competent
voelt. Wij volgen nauwlettend de ontwikkelingen van de leerlingen.
Onze Visie (3)
Waar mag men ons op aanspreken?
Wij zijn innovatief, fris en vernieuwend. Wij zijn steeds op zoek naar hoe wij het onderwijs aantrekkelijk
en uitdagend kunnen maken voor de leerlingen. Wij zijn gericht op de kwaliteit van ons onderwijs en
kijken hoe we de resultaten kunnen verbeteren en hoe we leerlingen zelf verantwoordelijk maken voor
hun eigen leren en hun leerproces. Wij gaan respectvol met leerlingen, ouders en elkaar om.
Onze Visie (4)
Hoe kijken wij naar leerlingen en ouders?
Leerlingen willen leren en zich ontwikkelen. Wij hebben hoge verwachtingen van leerlingen. Voor ons is
iedere leerling uniek en heeft iedere leerling talenten. Iedere leerling maakt deel uit van een groep en van
onze school. Ouders zijn voor ons educatieve partners bij het leerproces van hun kind. Samen gaan wij
voor een maximale ontwikkeling.
Onze Visie (5)
Hoe willen wij dat onze leerlingen de school verlaten?
Iedere leerling die de Lea Dasbergschool verlaat, heeft zich ontwikkeld tot een eigen persoonlijkheid en
beschikt over de kennis, de vaardigheden en de attitude die past bij zijn of haar mogelijkheden, om
succesvol de (school)loopbaan te vervolgen. De leerling voelt zich verantwoordelijk voor zijn eigen
ontwikkeling.
Onze missie

De Lea Dasbergschool beweegt!
Dit is op de volgende manieren te zien
• Handelen in de klas
• Lessen die wij verzorgen
• Inrichting van de klas en de school
• Cultuur
• Contacten met andere partners (BSO, verenigingen)
• (eind)resultaten van leerlingen
• Filmpje Nisb: bewegend leren op Lea Dasbergschool
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