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Windekind daagt je uit! 
 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich op onze school thuis voelen en dat zij zich in een goede sfeer kunnen 
ontwikkelen. Op BS Windekind beschouwen wij ieder kind als een uniek persoon, met eigen ervaringen, emoties en 
achtergronden. Geen mens is hetzelfde. Wij streven er naar kinderen te inspireren en te helpen hun kwaliteiten 
optimaal te ontwikkelen. 
In onze missie ‘Windekind daagt je uit’ willen we duidelijk maken dat: 
• wij elk kind het onderwijs willen geven dat het verdient 
• onze kinderen centraal staan 
• leerlingen, het team en de ouders/verzorgers hier allemaal een verantwoordelijkheid in hebben.  
We dagen de leerlingen uit zich te ontwikkelen gedurende de periode dat zij bij ons op school zitten.  
We dagen het team uit om afgestemd onderwijs te geven zodat onze leerlingen zich kunnen ontwikkelen op het 
sociaal emotionele, cognitieve en creatieve gebied. En ook dat ze andere belangrijke vaardigheden verwerven voor 
de toekomst. We dagen de ouders en andere betrokkenen uit om actief mee te doen. 
Het bieden van structuur aan de kinderen vinden wij belangrijk. Structuur is overzicht. Overzicht in een wereld 
waarin alles heel snel gaat en continu verandert. Er komt enorm veel op kinderen af, ze moeten nog van alles leren 
en zich eigen maken. We kunnen kinderen voorbereiden op onze complexe samenleving, door de ruimte, richting en 
ruggengraat te bieden. Binnen een afgebakende ruimte keuzes bieden en daar telkens op laten reflecteren. Zo leren 
we kinderen om in hun eigen tempo steeds meer eigen keuzes te maken. Hierbij mogen ze ook fouten maken, want 
ook daar leren kinderen juist van. De structuur is de start en biedt veiligheid en zekerheid om jezelf als kind te 
kunnen ontwikkelen in dergelijke vaardigheden.  
 
Onze missie en visie zijn gebaseerd op vier kwaliteitsaspecten:   
1. Welbevinden en betrokkenheid  
Welbevinden en betrokkenheid vormen samen belangrijke voorwaarden om te komen tot ontwikkeling die 
duurzaam is en een kind echt competenter maakt. Dit doen we onder andere door intensief met kinderen (en hun 
ouders) te praten en te kijken naar kinderen. Ook in ons onderwijsaanbod stimuleren we het welbevinden en de 
betrokkenheid door het aanbieden van o.a. maatjeswerk, gezamenlijke vieringen/feesten, gouden weken, 
coöperatieve werkvormen, kinderen zelf keuzes laten en door het onderwijsaanbod steeds meer af te stemmen op 
het individuele kind. 
2. Actief en samen leren   
Interactie bereiken we o.a. door: interactief les te geven in kleinere groepjes; kinderen interactief te laten 
verwerken o.a. door kinderen mee te nemen in de aanpak, kinderen zelf keuzes laten maken, ze eigen initiatieven 
laten nemen, reflectie en zelfreflectie. 
Bij samenwerkend leren is niet alleen de lesstof belangrijk, maar ook de vaardigheden die nodig zijn om tot 
samenwerking te komen. Deze vaardigheden dienen aangeleerd, gestuurd en gecoacht te worden. 
3. Persoonlijke ontwikkeling : kwaliteiten (kennis en vaardigheden) ontdekken, ontwikkelen en inzetten. Aanbod 
gericht op de brede ontwikkeling 
Door het kennen en ontwikkelen van je eigen sterke punten, kun je je eigen talenten optimaal ontwikkelen maar 
ook een aanvulling zijn voor een ander. In samenwerking is het wenselijk om gebruik te maken van elkaars 
verschillen en talenten. Wij willen de brede ontwikkeling van onze leerlingen stimuleren. Dat betekent dat wij naast 
aandacht voor de cognitieve vorming ook inzetten op de creatieve en motorische ontwikkeling van onze leerlingen. 
4. Zelfregie en –reflectie  
We vinden het belangrijk om onze leerlingen meer eigenaar te laten zijn van hun leerproces. Het motiveert en 
draagt bij aan een positiever zelfbeeld. Een hoge mate van eigenaarschap kan leiden tot hogere resultaten.



Windekind daagt je uit ! 
Wij gaan uit van de ontwikkelingsbehoefte van kinderen.  
Dit doen we in een veilige, rijke en doelgerichte leeromgeving.  
We begeleiden het kind naar een voor hem/haar passende plek in de toekomstige maatschappij.  
Samenwerking met ouders/verzorgers, directe leefomgeving en educatieve partners is hierbij vanzelfsprekend.  
 
Onze  kernwaarden zijn: 
veiligheid, vertrouwen, kwaliteit, respect, openheid, verantwoordelijkheid, gezamenlijk en inspirerend. 
 
Windekind staat voor: 
- Welbevinden en betrokkenheid 
- Actief en samen leren   
- Brede en persoonlijke ontwikkeling  
- Zelfregie en -reflectie
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Leraar in opleiding (LIO)

Stagiaires PABO

Kinderfysiotherapeut

Ergotherapeut

(School)logopedist

PDO-ers Innovo

Ambulant Begeleider SH

Dyslexiebehandelaar

Kindercoach

Cluster 2 (Hrln-Voerend.)

Externe RT
Humankind (BSO)
Peuteropvang Heerlen

Pittige Plustorens en verrijkings- materiaal voor meer- en hoogbegaafden 
Remediërende materialen voor zorgleerlingen 
Materialen voor slechthorende en dyslectische kinderen

Plusgroep voor hoogbegaafden 
Screening HB, spraak-taal (logopedist) en motoriek (kinderfysiotherapeut) 
m.n. in leerjaar 2

Leerpleinen 
BSO en peuterspeelzaal in school 
Gehandicaptentoilet / gebouw is geschikt voor rolstoelgebruikers



De basisvakken worden in kleine instructie 
groepen op een passend niveau 
aangeboden.

Op cluster-niveau passende structuren 
ontwikkelen met mogelijkheden voor 
instructie aan kleine groepen

2019-2021

Aanbod hoogbegaafdheid integreren 
binnen de reguliere setting/structuur van 
anders organiseren. Doorgaande lijn PO 

Minimaal voor rekenen persoonlijke 
leertrajecten ingericht. - 
Verkennen van samenwerking PO-VO: 
portfolio 

2019-2021

Kindgesprekken invoeren als structureel 
onderdeel van de werkwijze met kinderen, 
later gekoppeld aan portfolio

Oriëntatie op kindgesprekken, 
implementatie en borging 

2019-2021

Expliciteren van de executieve functies. Verdiepen in en bewust worden van 
executieve vaardigheden en vertaling naar 
de praktijk

2019-2021

Verder zie schoolplan 2019-2023


