
De basiswaarde LIEFDE ontlenen wij aan de Bijbel. 
Joh.13:34-35 

“Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; 
gelijk Ik u liefgehad heb, dat ook gij elkander liefhebt. 

Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij Mijn discipelen 
zijt, zo gij liefde hebt onder elkander.”

Het is de opdracht van Christus om ons onderwijs in 
liefde vorm te geven, tegelijkertijd is er het besef dat dit 

een opgave is waarbij we dit zonder Christus, door onze 
zondige natuur, niet kunnen. 

De grondhouding in alles wat wij doen, wordt gevoed 
vanuit de basiswaarde Liefde, met als doel de 

ontwikkeling van de ander.
We zien in deze basiswaarde de link 
met de kernwaarde: Gehoorzaam.

Onder de teamwaarde 
Veelzijdigheid verstaan wij dat 

er aan de eigenheid van het kind 
tegemoet gekomen wordt door 

een meer gepersonaliseerd 
onderwijsaanbod, waarbij er volop ruimte 
is voor de brede talentontwikkeling van 

leerkracht en kind. Hierbij is het PCM-
profiel een hulpmiddel om inzicht in elkaars 

veelzijdigheid en eigenheid te krijgen.

Onder de teamwaarde Samenwerking 
verstaan wij dat we als collega’s op een goede, 

respectvolle manier samenwerken waarbij 
we gebruik maken van elkaars kwaliteiten 

en elkaars positieve feedback inzetten om 
sterker te worden als professional. Daarnaast zijn we ons 

als christen bewust van onze plaats in de samenleving 
en werken we daarbij zoveel mogelijk samen met ouders 

en externe partners. We zien hierin de link met de 
kernwaardes: Betrouwbaar en Respectvol.

Onder de teamwaarde 
Verantwoordelijkheid 

verstaan wij dat de leerkracht 
zich verantwoordelijk voelt 
voor zijn eigen werk en voor 

de schoolontwikkeling. Hierbij 
staat doelgericht werken bij 

de leerkracht en bij de leerlingen centraal, 
waardoor beide meer verantwoordelijkheid 

nemen voor eigen werk en waardoor het 
eigenaarschap wordt vergroot.

We zien hierin de link met de kernwaarde: 
Verantwoordelijkheid.

Onder de teamwaarde 
Balans verstaan 

wij dat we heldere 
kaders en afspraken 
hebben rondom geschikt 

(passend) onderwijs, waarbij we 
zowel intern als extern duidelijkheid 

bieden binnen welke bandbreedte 
we ons onderwijs kunnen geven. 
Door middel van een gevarieerd 

onderwijsaanbod, binnen en buiten 
de klas, komen we tegemoet aan de 

trits ‘hoofd, hart, handen’. 
We zien hierin de link met de 

kernwaarde: Zorgzaam.

Onder de teamwaarde Deskundigheid 
verstaan wij dat we als professional 

een duidelijke visie hebben op passend 
onderwijs en op PCM en dat we de kennis 

hiervan toepassen op alle ontwikkelterreinen 
binnen de school. Hierin hebben we inzicht 

in onze eigen deskundigheid en die van de 
ander (leerkracht en leerling). 
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