Missie
Basisschool De Akker is een basisschool voor leerlingen van vier tot en met twaalf jaar in de wijk St. Anna / Hatertse Hei te
Nijmegen. Op onze school komen leerlingen uit de wijk en de nabije omgeving. Wij bieden onderwijs in een
jaarstofklassensysteem en werken samen met meerdere partners zoals de peuterspeelzaal en kinderopvang.
Wij willen een goede school zijn en blijven. Ons primaire doel is de leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst binnen een
steeds veranderende samenleving. Goede resultaten gecombineerd met plezier in leren vinden we belangrijk. We hebben
aandacht voor verschillen. We streven ernaar een school te zijn waarbinnen elk kind zich kan ontwikkelen met zoveel cognitieve,
relationele, creatieve en culturele bagage als zijn/haar mogelijkheden toelaten.
We creëren een prettige, rustige werksfeer waarin leerlingen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen. Leerkrachten gaan met
respect en waardering met de leerlingen om. We vragen dit ook van de leerlingen in de omgang met elkaar. Vertrouwen en
veiligheid zijn belangrijke pijlers van ons onderwijs. We kiezen daarom voor een positieve benadering met duidelijke afspraken en
regels. We hechten belang aan orde en regelmaat, want dat schept veiligheid en vertrouwen bij leerlingen. We hebben aandacht
voor elkaar en luisteren naar elkaar. Daarnaast zijn we eerlijk en (onder-) steunen elkaar.
Op onze school handelen we vanuit een eigentijdse, katholieke geloofsovertuiging met een open, respectvolle houding ten
opzichte van andere religies en culturen. Wij benaderen leerlingen, ouders en teamleden op wat ze doen, niet op wat ze zijn.

Visie
De pijlers van onze visie
Samen

komen we verder.

Leerlingen, ouders en school hebben elkaar nodig voor een goede basis. In onze maatschappij leren leerlingen, school en ouders
van en met elkaar. Wij vinden het belangrijk om samen te werken, te leren, te spelen, te vieren, te delen, te begrijpen en te
ontdekken. We vormen samen een driehoek en tonen begrip en respect voor elkaar.
Veilig

Ik mag hier zijn wie ik ben, met oog voor een ander.

Samen leren begint bij veiligheid en wederzijds vertrouwen. We laten iedereen in zijn waarde.
Iedereen voelt zich prettig in een veilige omgeving. Wij vinden het belangrijk om een klimaat te scheppen op onze school waarin
iedereen zichzelf kan zijn. Dit doen wij door aandacht te hebben voor een open sfeer, fysieke veiligheid en oog voor de wereld om
ons heen. Wij gaan uit van een gedeelde verantwoordelijkheid tussen school, ouders en andere betrokkenen in de opvoeding van
de leerlingen.
Ontwikkeling

Ik wil graag verder komen.

Wij staan voor ontwikkeling van kind en school waarbinnen ieder zich kan ontwikkelen op sociaal, cognitief, emotioneel en
creatief vlak
De wereld is in beweging. Wij bieden een omgeving waarin leerlingen uitgedaagd worden zich zo goed en breed mogelijk te
ontwikkelen. Wij creëren een klimaat waarin een ieder zich in eigen tempo kan ontplooien.
Adaptief

Ik weet wat ik kan en waar ik nog aan moet werken.

Wij stemmen ons handelen af op de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van leerlingen door handelingsgericht werken vanuit
een plannend aanbod.
Ieder mens heeft behoefte aan relatie, competentie en autonomie. Wij vinden het belangrijk om oog te hebben voor verschillen,
talenten en kwaliteiten.
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