
 
 
Vanuit kernwaarden naar onze visie en missie. 

 

Het team van de Droomboom gaat aan de slag met het bepalen van hun persoonlijke kernwaarden. Vanuit 

deze persoonlijke kernwaarden zijn we uiteindelijk gekomen tot 3 gemeenschappelijke kernwaarden. 

 

 
Deze kernwaarden zijn de onderleggers voor een aantal andere waarden. 

 

Kernwaarde Relatie. 

We willen op De Droomboom vanuit relatie met elkaar, de kinderen, ouders en partners komen tot een 

omgeving waarin iedereen zich veilig en vertrouwd voelt. De basis is herkenning en erkenning van elkaar als 

onmisbare schakel in het ontwikkelproces van onze kinderen. Als we met respect en oprecht met elkaar 

communiceren voelen we ons gehoord, gezien en begrepen. Verschil van mening mag, ongelijk behandelen 

moet; ieder heeft immers andere behoeften en vragen. 

Als alle partners zich geaccepteerd voelen en we een omgeving creëren waarin je authentiek en autonoom 

kunt zijn zullen de kansen om tot ontwikkeling te komen vergroten. Wij streven op De Droomboom naar een 

kansrijke (leer-) omgeving. Kijken naar kansen en mogelijkheden en niet naar onmogelijkheden. 

 

Kernwaarde Passie. 

Werken vanuit je passie en het vinden van je passie zien wij op De Droomboom als een kernwaarde. Bezieling 

en gedrevenheid vergroten de betrokkenheid van leerkrachten, van kinderen maar ook van ouders en 

partners. 

De leerkrachten op De Droomboom werken vanuit bezieling, de liefde voor kinderen en mensen staat voorop. 

Werkvreugde ervaren, uitstralen en laten overslaan naar anderen vinden wij van groot belang. 

 Het streven naar balans en evenwicht  zal er voor zorgen dat wij vol zelfvertrouwen de juiste keuzes maken 

voor de school, de kinderen en de ouders. Wij  zullen er ook naar streven om onze kinderen in balans en in 

evenwicht hun pad voor de toekomst te laten bewandelen. 

 

Kernwaarde Meesterschap. 

Wij willen op De Droomboom écht het verschil maken voor kinderen. Aansluiten bij hun behoeften en tijd vrij 

maken voor wat er toe doet. Bewuste keuzes kunnen maken omdat wij weet hebben van ontwikkelingsstadia, 

leerlijnen, pedagogiek, didactiek. Het stellen van hoge, realistische doelen gaat hand in hand met creatief 

handelen en denken. Buiten de lijnen durven kleuren, een eigen draai en invulling aan iets geven en tijd vrij 

maken voor wat belangrijk is en ertoe doet. 

 

Visie. 

Wij brengen werelden bij elkaar: 

We staan ervoor dat normen en waarden tussen mensen van verschillende afkomst gerespecteerd worden. 

Wij geloven dat door samenwerking, het geven van feedback en het inzetten van zelfreflectie, kinderen en 

leerkrachten optimaal kunnen groeien. 



 
 
Wij geloven dat leerlingen eigenaar kunnen zijn van hun ontwikkeling. 

Wij willen ons onderwijs voortdurend verbeteren, bieden een breed onderwijsaanbod en streven naar hoge 

opbrengsten. 

Wij geloven dat onze kinderen bij ons in een gestructureerde, veilige en respectvolle omgeving leren. 

Wij zien ouders als gelijkwaardige partners die net als wij zoekende zijn naar het beste voor hun kind. 

Wij geloven dat leerlingen met onze ondersteuning, vanuit eigen positieve kracht, talenten ontwikkelen en 

hiermee gelijke kansen in de samenleving kunnen creëren.  


