
Visiedocument 
 
Vanuit de huidige missie van de Openbare Basisschool Blaricum “OBB eigen tijds wijs” hebben wij 
onze visie geformuleerd over een vijftal gebieden, te weten: onderwijs, opvoeding, materiaal, 
personeel en maatschappij. 
 
Visie op onderwijs  

 Adaptief 
In onze school werken wij aan adaptief onderwijs waarbij het kind invloed heeft op zijn leren 
en leven. Het draagt verantwoordelijkheid voor zijn initiatieven en activiteiten. Door het geven 
van zelfstandigheid en te laten samenwerken, ontwikkelt het kind zich tot een volwassene, die 
verantwoordelijkheid kan dragen voor zichzelf en voor anderen. 

 Kwaliteit 
Als leerkracht zijn wij verantwoordelijk om de doorgaande lijn op het gebied van de leerstof, de 
sociaal emotionele vaardigheden en de gemaakte afspraken te borgen en te bewaken. 

 Ontwikkelingslijn (van het kind) 
Wij bieden de kinderen een ononderbroken ontwikkelingslijn, die door alle leerjaren heen 
gevolgd wordt door een kwaliteitsproces dat aansluit bij de competentie van leerkrachten. 

 Methode 
Om de samenhang van ons onderwijs te waarborgen, werken wij gestructureerd met 
aansprekende methodes, aangevuld met diverse hulpmiddelen en informatiebronnen. 

 Zelfstandigheid 
Leerkrachten begeleiden, samen met ouders, het kind tot een zelfstandig individu met 
verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving op basis van gelijkwaardigheid. 

 Differentiatie 
Wij zorgen voor een goede differentiatie op het gebied van leerstof en naar interesse zorgen 
wij ervoor dat elk kind de ruimte krijgt om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. 

 Remedial teaching 
Binnen de OBB vindt remedial teaching plaats naar aanleiding van signalering en 
diagnosticering onder leiding van een deskundige. Remedial teaching kan binnen en buiten de 
groep plaats vinden en is van beperkte duur. 

 Bijles 
Wij staan open voor bijles onder schooltijd in overleg met de leerkracht, intern begeleider en 
directie. Bijles na schooltijd kan en is zaak van ouders. Het is van belang dat de leerkracht 
hiervan op de hoogte is. 
 

Visie op opvoeding 
 Individueel proces  

De leerkracht ondersteunt, samen met de ouder, de ontwikkeling van een kind. Hierbij geldt de 
individualiteit van het kind als uitgangspunt. Er is dan ook sprake van een individueel proces. 

 Groepsproces 
Wij dragen zorg voor een veilig pedagogisch klimaat in de groep als basis voor een optimaal 
resultaat. De relatie kind – ouders – leerkracht en kinderen onderling is er één van wederzijds 
respect, met ruimte voor ieder individu. Door samenwerken, verantwoordelijkheid en 
zelfstandigheid komt het groepsproces tot stand. 

 Ouders 
De OBB gaat uit van het standpunt: dat ouders in samenspraak en samenwerking met school 
de verantwoording voor hun kinderen dragen. 

 Omgeving en buurt  
De leerkrachten zijn zich bewust van het feit, dat respect van en voor de omgeving van het 
kind, waar aandacht en invloed is voor en op veiligheid, saamhorigheid en bewustwording in 
de multiculturele samenleving, een vereiste is. 



 
Visie op materiaal 

 Leermiddelen 
Als school zorgen wij ervoor dat de kinderen gebruik maken van modern, kindvriendelijk en 
uitdagend ontwikkelingsmateriaal en leermiddelen. Alle ontwikkelingsgebieden zijn in 
voldoende mate vertegenwoordigd. 

 Methoden 
De OBB draagt zorg, in lijn met onze uitdagende missie, waarin differentiatie en samenwerking 
een voorname plaats innemen, kindvriendelijke materialen en moderne methoden, die 
werkbaar zijn als leidraad (handvatten) voor leerkrachten. 

 Gebouw 
Onze school is toegankelijk en laagdrempelig voor een ieder. Met elkaar dragen we zorg voor 
een veilige, ruime, onderhouden en milieuvriendelijke omgeving. 

 Computers 
Wij vinden computers waardevolle hulpmiddelen die worden ingezet als lesondersteuning bij 
het zelfstandig (ver)werken, aansluitend bij de leerstof en voor afname van toetsen. 

 
Visie op personeel 

 Interpersoonlijk 
Alle medewerkers van de OBB voelen zich verantwoordelijk dat er in een positieve en open 
sfeer gewerkt kan worden. 

 Pedagogisch 
In onze school zorgen wij voor een doorgaande lijn, die wij creëren binnen didactische 
processen, door middel van wederzijds vertrouwen, empathie en respect, een prettige sfeer en 
omgang. 

 Vakinhoudelijk en didactisch 
Het hele team van de OBB staat open voor reflectie, collegiale consultatie, 
groepsdoorbrekende activiteiten en werkt doelgericht m.b.v. nascholing aan vernieuwing. 

 Organisatie 
Wij zorgen met elkaar voor een heldere en transparante organisatie. Ieder teamlid neemt 
hierin zijn eigen verantwoordelijkheid. 

 Samenwerking 
De OBB kenmerkt zich o.a. door de samenwerking die in overleg gebeurt en waarbij gebruik 
wordt gemaakt van elkaars kwaliteiten. 

 Reflectie 
Alle teamleden van de OBB werken vanuit een open leerhouding en wij evalueren ons eigen 
handelen. 

 Ontwikkeling 
Op de OBB worden de personeelsleden in staat gesteld zich persoonlijk te ontwikkelen d.m.v. 
(zelf)studie en bijscholing. 

 
Visie op maatschappij 

 Sport 
Als school zijn wij van mening dat sport kinderen in staat stelt zich op een andere manier te 
ontwikkelen dan op een 'schoolse' wijze. Hierdoor wordt een positieve bijdrage geleverd aan 
de sociale, cognitieve en motorische ontwikkeling van een kind. 

 Cultuur 
Alle medewerkers van de OBB dragen in woord en daad respect uit voor alle culturen en 
zorgen ervoor dat dit ook ontwikkeld wordt bij de kinderen. 

 Muziek 
Onze school maakt zich sterk voor: muzikale vorming in al z’n facetten: “ Er zit muziek in de 
school”. 



 Creativiteit 
Wij leren onze kinderen hun creativiteit aan te spreken en te ontwikkelen. Zowel in “idee-
ontwerp-produktie” van kinderkunst, als in originele oplossingen of gedachtegangen. Dit alles 
als afwisseling van de cognitieve aanpak, voor hun persoonlijke ontwikkeling, of zomaar voor 
de lol. 

 Recreatie 
De teamleden van de OBB zetten zich in om het uitgangspunt: “met elkaar plezier maken is 
ontspanning voor iedereen” waar te maken. 

 Opvang 
Onze school neemt verantwoordelijkheid in het kader van BSO door intensief samen te werken 
met de organisatie voor BSO. Wij werken mee aan mogelijkheden en ruimte voor BSO 
activiteiten binnen vooraf opgestelde afspraken. 


