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Inleiding  
 
De missie en visie van basisschool De Firtel is tot stand gekomen in overleg met het gehele team. Op 
deze manier is draagvlak voor de visie gewaarborgd en kan iedereen die werkzaam is, binnen 
basisschool De Firtel, zich hieraan conformeren. 
 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de bouwstenen van Knoster (1991). Dit model bevat zes 
bouwstenen die belangrijk zijn om een organisatie te veranderen en/of te verbeteren. Deze 
bouwstenen zijn voorwaarden om tot ontwikkeling te komen. Hieronder staat de schematische 
weergave van het model. Hierin valt te zien wat er gebeurt als aan één van de bouwstenen niet voldaan 
wordt. 
 

 
 
Basisschool De Firtel is een organisatie die continue in ontwikkeling is. De herijkte visie is hierbij het 
startpunt voor de komende periode. Binnen de strategie van de organisatie gaat het voornamelijk over 
de missie (=wie zijn wij) en de visie (=waar willen we naar toe). De belangrijkste vraag hierbij is: ‘Wat 
wil het team met het onderwijs voor de leerlingen bereiken?’ 
 
 
Daarnaast is er gebruik gemaakt van de ‘Gouden Cirkel’ van Sinek (2009) om de missie en de visie te 
beschrijven. Hoe we hier invulling aan geven, is te vinden in het schoolplan: een vierjaarlijks plan 
waarin de speerpunten en doelen van de school beschreven staan. De regiegroepen gaan vervolgens 
aan de slag met de uitwerking van deze doelen en evalueren jaarlijks de ontwikkeling.  
 

 
 



Missie 
 
Het is onze missie om alle kinderen te laten ontwikkelen en groeien met het doel een positieve 
bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij. 
 
Hierbij zijn de volgende kernwaarden van groot belang: 

- Zorgen voor jezelf 
- Zorgen voor de ander 
- Zorgen voor de omgeving 

-  

 
 
 

Visie 
 
Om de opdracht van basisschool De Firtel te realiseren, wordt gebruik gemaakt van kernwoorden. Deze 
woorden vormen de kern van ons onderwijs, waardoor we de missie voor onze leerlingen kunnen 
verwezenlijken.  
 
Op basisschool de Firtel geven we leerlingen op een duurzame manier onderwijs. De leerlingen weten 
waarvoor ze leren, waardoor ze betrokken en gemotiveerd zijn. Ze voelen zich medeverantwoordelijk 
voor hun eigen omgeving én de maatschappij waarvan ze onderdeel zijn (burgerschap).  
Op basisschool de Firtel wordt gewerkt met een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. De leerlingen 
doorlopen een proces, met het doel om stappen te maken in hun ontwikkeling. Gedurende dit proces 
leren de leerlingen leren, ontwikkelen ze vaardigheden en worden ze gestimuleerd om creatief te 
denken. Ons onderwijs wordt hierdoor betekenisvol. 
 
De leerlingen reflecteren voortdurend op hun eigen proces, groei en kansen. Hierdoor ontwikkelen ze 
bewustzijn, krijgen ze inzicht in hun persoonlijke ontwikkeling en de keuzes die ze kunnen maken. Er 
wordt onderwijs in samenhang aangeboden waarbij rekening wordt gehouden met de talenten van de 
leerlingen. 
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