Verslag van onze tweedaagse
Na een heerlijke herfstvakantie zijn wij maandag en dinsdag na de vakantie met ons team
weer gestart met twee studiedagen. Voordat ik u verder vertel over wat we deze dagen
allemaal gedaan hebben, neem ik u eerst even een stukje mee terug in de tijd. Aan het
begin van het schooljaar hebben wij een tweedaagse gehad om eens met elkaar na te
denken over je eigen kernwaarden. Wat vind jij belangrijk in het leven, wat vind jij belangrijk
binnen het onderwijs. Na deze twee dagen zijn wij met deze kernwaarden aan de slag
gegaan binnen de dagelijkse gang van zaken. We hebben wekelijks met elkaar gesprekken
gevoerd over vele verschillende onderwerpen en hebben vanuit onze kernwaarden ons
onderwijs vormgegeven.
Maandagochtend begon de dag natuurlijk met een kletspraatje en een kopje koffie/thee.
Daarna gingen we al snel naar de speelzaal om daar samen een energizer te doen. We
kregen allemaal een theedoek om als blinddoek. Daarna werden we aan iemand gekoppeld
die je daarna weer terug moest vinden in de hele groep. De zintuigen stonden dus meteen
op scherp!
Na deze opwarmer gingen wij inhoudelijk aan de slag door elkaar te bevragen over wat voor
jou tot nu toe jouw kernwaarden zijn binnen het onderwijs. Het viel ons toen eigenlijk al op
dat binnen het groepje waar ik in zat de woorden soms anders waren, maar de gedachten al
best wel met elkaar op één lijn lagen. Dit was wel heel mooi om te zien.
Nadat we dit uitgebreid besproken hadden met elkaar was het tijd voor koffie en een taartje
van de jarige collega’s. Wist u dat we met het hele team het verjaardagsrepertoire zingen
voor jarige collega’s?
Oke, weer terug naar de studiedag. Dan heb je dus van ontzettend veel collega’s een aantal
kernwaarden maar hoe gaan we deze dan filteren? Gelukkig had Carmen daar de werkvorm
‘scrummen’ voor en zo kwamen we tot een aantal categorieën die we verder gingen
uitwerken. We konden het dus steeds iets meer filteren.
Omdat we weten dat het belangrijk het is om na veel denkwerk weer even je hoofd leeg te
maken had Majorie tussendoor nog even een leuke energizer. ‘Double this, double that’. Een
spelletje dat zij in Kenia tijdens haar reis heeft geleerd.
Na de lunch mochten een aantal collega’s presenteren over onderwijsvormen die zij op
andere scholen hadden gezien. Leuk en inspirerend om te zien en te horen!
De dag vloog voorbij en ‘s avonds sloten wij af met een etentje bij Wereld Wonder in ‘t Veld.
Daarna lekker naar huis om volgende dag weer fris aan dag twee te beginnen!
Nu hoor ik u denken, nog meer dagen aan de slag met kernwaarden/missie/visie…. Ja,
inderdaad, dag vier in het teken van de missie en visie van onze school. Maar wat is het
goed, wat is het fijn dat we echt met z’n allen hier zo goed de tijd voor hebben genomen. Het
is heel belangrijk dat verandering echt van binnenuit komt. Het is zo gemakkelijk om snel te

denken in concrete zaken. Dingen die we eigenlijk meteen morgen kunnen doen want daar
worden we enthousiast van. Wil je een verandering echt goed neerzetten dan is het van
groot belang eerst na te denken waarom je dingen wilt. Dan ga je zoeken naar hoe je dat
zou kunnen doen en uiteindelijk komen pas de uitwerkingen daarvan in wat je dan doet.
Tijdens de lunch was er weer ruimte om lekker met elkaar te kletsen. Je ziet sommige
collega’s maar weinig omdat zij net op andere dagen werken. Deze momenten zijn voor ons
als team enorm waardevol. Het brengt ons dichter bij elkaar en we weten dat we kunnen
bouwen op elkaar!
Na wat theorie en wat werkvormen waarin we met elkaar in gesprek gingen, hebben we ‘s
middags met z´n allen antwoorden gegeven op de vraag waarom wij doen wat we doen.
Waarom moet je (ook in de toekomst!) op de SAS zijn?
En ja, na lang met elkaar brainstormen hebben we uiteindelijk de missie en de kernwaarden
vastgelegd. En hier zijn wij best heel trots op! Natuurlijk willen we deze met u delen, dus bij
deze!

Missie
Op de SAS mag ik zijn wie ik ben, ontdek ik wat ik wil, wat ik kan
en groei ik elke dag.
School kernwaarden
Verbinding, Vertrouwen, Verantwoordelijkheid
Belangrijk is natuurlijk wel dat dit de eerste aanzet is en er dus echt nog dingen kunnen
veranderen! Nieuwsgierig geworden naar deze mooie woorden? Kom gerust eens bij een
van de collega’s kletsen hoor! Wij zijn namelijk reuze enthousiast!
Vanuit onze vernieuwde missie en onze gezamenlijke 3 kernwaarden gaan we tijdens de
studiedagen in februari onderzoeken hoe wij ons onderwijs willen gaan vormgeven en wat
wij concreet gaan doen.
Het waren twee waardevolle dagen!
Tot snel op school!
Namens het hele team van de SAS,
juf Judith

