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Betekeniskaart

De Triangel - Groningen
 Selecteer andere betekeniskaart!

Missie en visie

Wat wordt er
gevraagd?

Klant

Hoe doen we dat?

Processen

Welke
ondersteuning is
hiervoor nodig?

Leren & groeien

 Printen  Bewerk modus"  Gearchiveerde doelen#

Je mag jezelf zijn! $  Eigenaren%

Leerlingen en ouders

Bijbelgetrouw
onderwijs

)'

Open school voor alle
christenen

)'

Een veilig pedagogisch
klimaat

)'

Kwalitatief en
betekenisvol onderwijs

'

Ouders en school zijn
samenwerkingspartners

'

Maatschappij en overheid

Burgerschapsvorming

'

Open en actieve rol in de
buurt

'

We zijn herkenbaar als school
met kwaliteit waar oog is voor

verschillen.

)'

Actueel SOP

'

Financieel gezond

Financieel zelfstandig en
onderdeel van de vereniging

'

Oog hebben voor kansen om
middelen en materialen aan

te vragen

'

Vasthouden van
leerlingenaantal

)'

Onderwijs processen

Veilig pedagogisch klimaat

'

Talentontwikkeling

)'

Zorgstructuur gebaseerd op
HGW

'

De leerkracht doet er toe

)'

Identiteit

'(

Eigenaarschap bevorderen bij
leerlingen

'

Voor instructielessen wordt
gebruik gemaakt van het
directe instructiemodel

'

Doorgaande leerlijnen en een
beredeneerd leerstofaanbod

'

Relaties

We werken samen met BSO
De Blokhut en de SKSG

'

Het onderhouden van
contacten met buurt (WIJ-

team) en kerk

'

PABO-stagiaires en stagiaires
onderwijsassistentie krijgen

alle ruimte om te leren en zich
te ontwikkelen.

)'

Onderzoek en ontwikkeling

Leerteams van leerkrachten

)'

Onderzoek en analyse van
toetsresultaten,

tevredenheidsonderzoeken
en (sociale) veiligheid

'

Maatschappij

Groningen schoon dankzij mij

'(

Aandacht voor veiligheid in
het verkeer

)'

Medewerker

Eigenaarschap bij het team

'

Scholing passend bij de
ontwikkeling van de school en

leerlingenpopulatie

)'

Verminderen van werkdruk

)'

Informatie

Externe communicatie tussen
school en ouders

)'

Interne communicatie

'

Organisatie

Iedereen draagt bij aan de
vormgeving van ons

onderwijs

'

We leren en werken in een
nette en opgeruimde school

'

Taken, rollen en
verantwoordelijkheden zijn

zowel intern als extern
duidelijk

)'

Scholen met de Bijbel M &


