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Missie 
Samen..... ZELF wijzer! 
 
De Windwijzer biedt kinderen persoonlijke en duurzame ontwikkelingskansen binnen een veilige, eigentijdse en 
uitdagende omgeving. 
Onze missie is kinderen te (bege)leiden in hun basisontwikkeling naar een kansrijke toekomst. Dat willen we doen 
door ervoor te zorgen, dat zij op onze school lekker in hun vel zitten, zelfvertrouwen en een goed zelfbeeld hebben; 
goed contact hebben met medeleerlingen en leerkrachten; hun leermogelijkheden optimaal leren benutten en 
zelfsturing, planmatigheid en zelfstandigheid demonstreren. 
Deze missie sluit aan op de algemene visie van INNOVO: 'het bieden van een degelijke basis aan kinderen en 
jongeren om een leven lang te leren. zodat zij zich voortdurend kunnen ontwikkelen, een aansluiting verwerven met 
het voortgezet onderwijs en uiteindelijk als actief burger in onze samenleving kunnen functioneren. 
Kernwaarden waarmee wij deze missie onderbouwen, zijn terug te vinden in onze visie. 
 
Visie 
De Windwijzer is een krachtige en kwalitatief hoogwaardige basisschool, waarin alle professionals vanuit een 
uitdagende en veilige leeromgeving, in dialoog met de educatieve partners, eigentijds en duurzaam onderwijs 
verzorgen. Hierbij vormt het kind het centrale uitgangspunt voor ieders handelen. 
Wij als team vinden het op de eerste plaats belangrijk dat het kind zich bij ons op school veilig en geborgen voelt. 
Het kind moet met plezier naar school komen, zichzelf kunnen zijn en gestimuleerd worden om het beste uit zichzelf 
naar boven te halen. 
Lekker in je vel zittn is immers de eerste en belangrijkste voorwaarde om tot leren te komen. Als het 
sociaal-emotioneel welbevinden van een kind in orde is, kan het zich ontwikkelen en leren. Dit gebeurt in een 
eigentijdse, leerrijke, uitdagende en veilige (leer)omgeving met eigentijdse middelen en materialen. 
 
De kracht van het kind als inspiratiebron en elkaars talenten kennen en benutten zijn onze vertrekpunten. Iedereen 
mag anders zijn. De leerkrachten en onderwijsondersteuners hebben als professional opdracht om individuele 
talenten van elke leerling zo maximaal mogelijk tot ontplooiing te brengen.  
Uit elk kind het beste naar boven halen, zowel op cognitief gebied als ook op sociaal-emotioneel gebied. Daarbij 
mag niet voorbij gegaan worden aan de overige brede talenten.  
ook de ontwikkeling van creativiteit  neemt op onze school een belangrijke plaats in. Het leven is niet alleen "taal,. 
rekenen & lezen". De creatieve vakken vormen een belangrijke bijdrage in een evenwichtige persoonsontwikkeling. 
 
Openheid en wederzijds vertrouwen tussen leerkrachten, leerlingen en ouders is van cruciaal belang.  
Orde, structuur en rust zijn daarin onontbeerlijk. 
 
Kernwaarden: 
VEILIGHEID - VERTROUWEN - VERANTWOORDELIJKHEID



De Windwijzer biedt kinderen persoonlijke en duurzame ontwikkelingskansen binnen een veilige, eigentijdse en 
duurzame leeromgeving.  amen ..... ZELF Wijzer! is onze missie 
Onze missie is kinderen te (bege)leiden in hun ontwikkeling naar een kansrijke toekomst. Dat willen we doen door 
ervoor te zorgen, dat zij op onze school lekker in hun vel zitten, zelfvertrouwen en een goed zelfbeeld hebben. Goed 
contact hebben met medeleerlingen en leerkrachten; hun leermogelijkheden optimaal benutten en zelfsturing, 
planmatigheid en zelfstandigheid demonstreren. 
We werken vanuit Units (Leerpleinen genaamd), met als uitgangspunt de stamgroep en wordt aangesloten bij de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen. Onze Leerpleinen zijn samengesteld in :  
Leerplein 1 (groep 1-2-3) ; Leerplein 2 (groep 4-5-6) en Leerplein 3 (groep 7-8).  
In de ontwikkeling van de school : werken vanuit leerlijnen en werken met leerdoelen, zullen met name de 
stamgroepen 3 en 6 overlappend werken in twee Leerpleinen.  
Vanaf stamgroep 4 wordt vooralsnog groepsdoorbrekend gewerkt binnen de vakken Rekenen en Begrijpend Lezen.  
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Vroegsignalering: preventieve screening 
leerlingen groep 2 door logopedie Cluster 2 3

Vroegsignaleering: preventieve screening 
leerlingen Leerplein 1 door ergotherapie 3

Vroegsignalering: preventieve screening gedrag 
& leren door CPO-ers Innovo 3
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Studenenten MBO-OA

Interne specialisten L11

CPO inzet Innovo

Fysiotherapie

Logopedie Cluster 2

Logopedie

Ergotherapie
Kindercoachpraktijken

We maken gebruik van Study Budy, koptelefoon, tangel en wiebelkussen 
voor leerlingen met concentratieproblemen en/of vormen van autisme

Schakelklas groep 6 (Begrijpend Lezen speerpunt). Vroegsignalering 
kleuters. Logopedische screening voor alle 5-jarigen. Ergotherapeutische 
screening in groep 2 en 3. Afname van NSV+CCT en Adit in enkele groepen

Volledig rolstoel toegankelijk. Geen invalidentoilet aanwezig.



Zie ons Schoolplan 2019-2023 en de 
verschillende Schooljaarplannen


