
Samen groeien in geborgenheid

Missie
De Palmenhof is een school waar ieder kind 
gezien en gekend wordt. Bij ons ben je geen 
nummer, maar een gezicht. Een mens dat zich 
hier mag ontwikkelen tot de beste vorm 
denkbaar. Wij helpen je daarbij, zo goed we 
kunnen. We werken vanuit de kernwaarden 
Samen, Plezier, Doelgericht, Kindgericht en 
Ontwikkeling.

Visie
Wij bieden je een omgeving waarin je je 
optimaal kunt ontwikkelen. Dat doe je niet 
alleen, maar samen. Plezier en uitdaging 
zorgen voor een goede ontwikkeling. De wereld 
is groter dan de school en met die wereld 
brengen we je ook in aanraking. Doordat we jou 
centraal stellen willen we samen met jou 
ontdekken wat je nodig hebt!

Samen
Alle betrokkenen bij 
de school horen er 
bij en hebben het 
gevoel een deel te 
zijn van onze school.

Van elkaar leren 
doen we door elkaar 
te helpen, vragen te 
stellen en uit te 
dagen.

Met coöperatieve 
werkvormen, 
groepsdoorbroken 
activiteiten, 
maaltijden en 
(christelijke) 
vieringen versterken 
we de onderlinge 
band.

Ouders zijn 
betrokken bij de 
school door mee te 
denken en doen in 
de MR en de OR.

Het team werkt als 
een team: een team, 
een taak. 

Samen met de 
kinderen zoeken we 
naar de beste 
manier om tot bloei 
te komen.

Plezier
Onze school is een 
plek waar kinderen 
met plezier leren en 
spelen. Waar 
medewerkers met 
plezier werken en 
ontwikkelen. Waar 
ouders met plezier 
hun kind 
toevertrouwen en 
meedenken.

We bieden de 
kinderen een 
boeiend en 
uitdagend 
lesprogramma. 

Er wordt veel 
thematisch gewerkt 
zodat het plezier 
wordt gedeeld met 
alle kinderen van de 
school.

We halen de wereld 
in de school en gaan 
met de school de 
wereld in.

Met plezier gaat 
alles makkelijker. En 
als dat even niet zo 
is, geven we je het 
plezier weer terug.

Doelgericht
Met een doel voor 
ogen wordt werken 
makkelijker. 

Met een doel voor 
ogen wordt het 
makkelijker om te 
kijken wat nodig is 
om het te behalen.

Een goed doel 
frustreert niet, maar 
daagt uit.

Een goed doel komt 
uit jezelf. Samen 
zoeken we naar 
reële doelen voor 
kinderen en voor 
medewerkers.

Behaalde doelen 
vieren we door er 
bewust bij stil te 
staan. Dat stimuleert 
en geeft je een 
gevoel van 
eigenwaarde.

Het ultieme doel is 
dat jij ontdekt wie je 
bent, wat je kunt en 
hoe je gelukkig 
samen kan zijn met 
anderen.

Ons doel ben jij.

Kindgericht
Kinderen zijn de 
belangrijkste partner 
in het 
onderwijsproces op 
onze school.

Een kind dat zich 
prettig voelt en op 
een goede manier 
wordt uitgedaagd, 
zal zich nog beter 
voelen en nog beter 
presteren.

Een school die 
bewust gericht is op 
kinderen neemt de 
tijd voor ze.

Voor het zetten van 
de volgende stap, 
hebben we de 
kinderen nodig. 

Gericht zijn op de 
kinderen, betekent 
ook gericht zijn op 
de omgeving ervan.

Een kind is geen lijn, 
grafiek of project. 

Hoewel basale 
wetmatigheden 
bestaan, is ieder 
kind uniek.

Ontwikkeling
Kinderen 
ontwikkelen zich 
door uitdaging, 
plezier, doelgericht 
zijn, samen te 
werken en van 
elkaar te leren.

De ontwikkeling van 
kinderen is hét 
uitgangspunt voor de 
medewerkers op 
school.

De ontwikkeling van 
kinderen wordt 
gevolgd en samen 
met ouders en 
kinderen besproken.

We weten dat een 
ontwikkeling met 
sprongen gaat en 
niet in een lijn. Ieder 
kind heeft zijn eigen 
ontwikkeling.

De school ontwikkelt 
zich door niet stil te 
staan, maar bij te 
leren en te groeien. 
In kennis en 
omvang.

Ontwikkeling staat 
nooit stil.

Geloof in God, in onszelf en in 
“dat het kan”

Hoop op een mooie schooltijd en 
een fijne toekomst. 

Liefde voor de kinderen, voor het 
vak, voor de school


