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Samen leren en samen spelen
in een wereld vol kansen!
“Samen” is het belangrijkste
woord op basisschool Don Bosco.
We willen niet de beste school
ván, maar de beste school
vóór Steenwijkerwold zijn.
We staan daarom middenin
de samenleving, we halen de
buitenwereld naar binnen en
brengen de binnenwereld
naar buiten.

We vinden het belangrijk en
waardevol om samen te vieren.
(Palm)Pasen, Kerstmis, carnaval
en meerdere keren per jaar een
Don Bosco Theater zijn mooie
momenten die passen bij de traditie
en daardoor de identiteit van onze
school. We maken hierbij dankbaar
gebruik van de samenwerking met de
katholieke kerk in Steenwijkerwold.

We kijken op een levensbeschouwelijke
wijze naar geloof. Daarbij laten we ons
inspireren door beweging en tegenweging. We leren kinderen opbouwend
kritisch te denken. Verwondering mag
leiden tot onderzoek en tot dankbaarheid: vanuit onze onderzoekende
houding stellen we vragen, ontdekken
we en ontwikkelen we continu inzichten
op het gebied van levensbeschouwing.
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In 2022 zijn wij dé school in
thematisch onderwijs.

Na groep 8 op Don Bosco zijn
onze leerlingen klaar voor de
volgende stap in hun toekomst.

In 2022 vormen kinderopvang
en school één geheel.

Onze thema’s zijn TOP:
• Toekomstgericht
• Ontwikkelingsgericht
• Professioneel

De onderzoekende houding
van het team én de leerlingen
ontwikkelen we tot
“een leven lang leren”.

De pedagogische visies
en werkwijzes zijn op elkaar
afgestemd en er is een doorgaande
lijn van 0-12 jaar.

We hebben kennis van leerlijnen
en doelen. Daardoor gebruiken
we steeds meer de methodes als
inspiratiebron om a.d.h.v. thema’s
kwalitatief goed onderwijs te geven.
Dit doen we voor een deel groepsdoorbrekend. In én buiten de school
is het duidelijk zichtbaar aan welk
thema we werken.

We hebben coördinatoren per
vakgebied en het is duidelijk
waar zij voor opgesteld staan.
We verbeteren in kleine stapjes
en streven naar “onmiddellijk
haalbaar”. Daardoor ontstaat een
cyclus van continu verbeteren.
Zo integreren we 21e-eeuwse
vaardigheden en het nieuwe
curriculum in ons programma.

We hebben een duidelijke
positionering voor alle kinderen
van 0-12 jaar in Steenwijkerwold
en omgeving. Structuren,
afspraken en doorgaande lijnen
worden periodiek besproken
tussen kinderopvang en onderwijs
binnen basisschool Don Bosco.
TOP thema’s en “een leven lang
leren” zijn volledig geïntegreerd.

Plezier in leren

Vanuit nieuwsgierigheid

DON BOSCO IS ONDERDEEL VAN STICHTING CATENT

Samen met anderen

Met een stevige basis

WWW.CATENT.NL

