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Dit is onze missie

Ons hoogste doel
Ieder kind moet veilig, gezond, gelukkig en
kansrijk op kunnen groeien. Onze scholen
spelen daarin een essentiële rol.
Wij bieden een prettige, veilige en duurzame
leeromgeving waarin elk kind zich optimaal
kan ontwikkelen.
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Dit is onze visie

Zo zien wij onze rol
Wij geloven dat kinderen zich optimaal ontwikkelen in een
prettige, veilige en duurzame leeromgeving. De leerkracht
speelt daarin een centrale rol. De leerkracht maakt elke dag
het verschil door te enthousiasmeren, te inspireren en met
collega’s voor kwalitatief hoogwaardig en toekomstgericht
onderwijs te zorgen.
De rol van het onderwijs beperkt zich niet tot het klaslokaal
of de schoolpoort. Optimale ontwikkeling van het kind
vraagt om samenwerking tussen school, ouders en andere
partijen. Als nauw samenwerkend collectief van twintig
authentieke, autonome, sociaal-katholieke scholen voor
primair onderwijs willen wij daarom midden in de Tilburgse
samenleving staan.

‘De kracht van verbinding’
is daarbij ons leidende principe.
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Hier staan wij voor
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Dit zijn onze waarden

Wij zijn authentiek
Bij Xpect Primair werkt en leert iedereen vanuit
eigenheid. We durven onszelf te ontdekken en
anders te zijn dan de rest. We omarmen, waarderen
en respecteren diversiteit in alle lagen van de
organisatie. Hierbij staan we dicht bij onszelf en
weten waar mogelijkheden, kansen en grenzen
liggen. Het benutten van kwaliteiten en talenten
zien wij als onze opdracht.
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Wij zijn solidair
Bij Xpect Primair heeft iedereen oog voor elkaar.
We gaan prettig met elkaar om en stemmen af
met de ander als dat nodig is. In iedere laag van de
organisatie kunnen we over onze eigen belangen
heen stappen, als dat in het belang is van het kind
of de organisatie. Sociale solidariteit staat hoog in
het vaandel; we voelen ons dan ook deel van het
collectief. We hebben aandacht voor gelijke kansen
en mogelijkheden voor iedereen.

Wij staan voor openheid
Bij Xpect Primair communiceren we op basis van
gelijkwaardigheid. We streven naar openheid met
respect voor ieders privacy en gaan uit van erkende
ongelijkheid. Daarnaast hebben we zicht op ieders
vaardigheden en capaciteiten en we zorgen ervoor
dat deze worden benut. We zijn open, stellen
onszelf kwetsbaar op en leren elkaar daardoor écht
kennen. Hierdoor weten wij wat we van elkaar
mogen verwachten; een voorwaarde voor open
communicatie.

Wij vertrouwen
Bij Xpect Primair hebben we vertrouwen in het kind,
in elkaar en onze professionaliteit, in ouders en in
partners waarmee we samenwerken. We zien dat als
een actief proces; door vertrouwen te geven, krijgen
we het ook. Daarbij zorgen we voor een goede balans
tussen vertrouwen en het afleggen van rekenschap.
Bij Xpect Primair wordt iedereen gezien en gehoord.
We luisteren naar elkaar en tonen wederzijdse
erkenning en waardering. De juiste mensen staan op
de juiste plaats. Gedeeld leiderschap, autonomie en
vertrouwen gaan hand in hand.
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Partnerschap & samenwerking

Ieder kind
in Tilburg
goed onderwijs
Ieder kind in Tilburg moet veilig, gezond, gelukkig en
kansrijk op kunnen groeien. Goed onderwijs speelt
daarin een belangrijke rol. Dat is waar wij ons hard
voor maken, door het best mogelijke onderwijs aan
te bieden op onze eigen scholen en door heel nauw
samen te werken. Enerzijds met ouders, anderzijds
met organisaties binnen en buiten het onderwijs. In
het belang van het kind stappen wij over de belangen
van onze eigen organisatie heen.
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Mens & ontwikkeling

Jij maakt
het verschil
Een school wordt gemaakt door de
mensen die er werken, de leerkrachten,
de schoolleider èn het ondersteunend
personeel. Iedere medewerker doet ertoe.
Iedere medewerker maakt het verschil,
als mens, als collega en als professional.
Samen doen wij er alles aan om dat
verschil voor kinderen te maken: iedere
dag opnieuw.
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Zinvol leren & leven

Leren met Lef
Wij dagen ieder kind uit om zich te ontwikkelen tot
een fijn, krachtig individu met de juiste kennis, de
juiste vaardigheden en oog voor de ander. Dat vraagt
om lef en bezieling. We zien en erkennen het kind en
bieden begeleiding, vertrouwen, tijd en ruimte. We
hebben hoge verwachtingen van de kinderen en van
onszelf als professionals.
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Duurzaamheid & omgeving

Mens & omgeving
voorop
Wij staan voor duurzame scholen waar
mens en omgeving in balans zijn. Voor
ons heeft die duurzaamheid verschillende
kanten. Duurzaamheid gaat over de zorg
voor onze planeet en over het welzijn van
onze medewerkers en kinderen. Ook de rol
die wij spelen in de wijk en in de stad is een
aspect van duurzaamheid. Wij nemen onze
verantwoordelijkheid op al die gebieden en
wij leren onze leerlingen om die
verantwoordelijkheid te nemen.
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xpect primair
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