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Onze kernwaarden
De gedeelde waarden binnen Integraal Kind Centrum De Geluksvogel vormen de basis van onze
cultuur. De kernwaarden vormen het DNA van onze organisatie, onderscheiden ons van anderen en
geven richting. Deze waarden zijn onzichtbaar, maar voor iedereen voelbaar. Wij vinden het van
essentieel belang dat we ons bewust zijn van deze kernwaarden en hiernaar handelen. In onze open
communicatie is het vanzelfsprekend dat we elkaar scherp houden en hierop aanspreken. Wij
geloven erin dat als we communiceren vanuit onze kernwaarden naar elkaar, naar onze leerlingen,
ouders en omgeving, de relatie alleen maar sterker en waardevoller wordt.
Daarom zijn we teruggegaan naar de kern van onze organisatie: wat maakt Integraal Kind Centrum
De Geluksvogel?
Samenwerken is onze eerste sleutel tot succes;
Voor ons betekent samenwerken dat we op elkaar kunnen bouwen en op eigen initiatief hulp bieden
en hulp vragen. Samen optrekken voor het gemeenschappelijk belang; onze leerlingen. Wij leveren
een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Wij delen kennis en ervaring met
collega’s, binnen onze school en daarbuiten. Wij motiveren anderen om input te leveren en onze
“critical friend” te zijn. Alleen door met een open blik te kijken, een luisterend oor te bieden en
respect voor elkaars bijdragen te hebben, creëer je échte meerwaarde.
Zelfontplooiing
Een maximale ontwikkeling van talenten is van grote betekenis voor een maximale zelfontplooiing.
Dat geldt voor onze leerlingen én zeker ook voor onze onderwijsprofessionals. Vanuit mensgericht
leiderschap stimuleren we elkaar om zelfverantwoordelijkheid te nemen voor de dagelijkse gang van
zaken. We bevorderen zelfstandigheid en geven vertrouwen aan elkaar, waardoor we in een proces
van constante ontwikkelingen samen kunnen reflecteren en elkaar verder kunnen helpen. Deze
aspecten hebben elke dag weer onze aandacht want we willen duurzaam inzetbare teamleden die
vitaal in het leven staan.
Lef/durf/moed
We zijn gretig, trots op ons vak en hebben het lef om het anders te doen. We treden gemakkelijk en
doordacht buiten gebaande paden als het moet, durven zaken los te laten en nieuwe kansen aan te
pakken, samenwerkingen aan te gaan en doen wat er ook maar nodig is om te zorgen voor een
optimale ontwikkeling van onze leerlingen, onze school en onszelf!
Veilig & Vertrouwen
Op professionele wijze creëren wij een veilige leer- en werkomgeving, waarin succeservaringen en
opbouwende feedback gestimuleerd worden. Je veilig voelen en mogen zijn wie je bent, zijn
belangrijke aspecten om jezelf te ontwikkelen. Door met respect iedereen in zijn waarde te laten,
open te staan voor de mening van de ander, grenzen aan te durven en kunnen geven, heerst er een
fijn en warmhartig klimaat binnen onze school.
Door vertrouwen uit te spreken en uit te stralen naar elkaar, groeit het zelfvertrouwen.

Spreid je vleugels
en ontdek samen hoever je vliegen kunt

Balijeweg 101
6222 BE Maastricht
043 363 20 65

ikc de geluksvogel

info@ikc-degeluksvogel.nl
www.ikc-degeluksvogel.nl

Hoe zien we de kernwaarden dan terug in het onderwijs dat wij dagelijks verzorgen? Dat lees je in
onze visie.

Ons missiestatement
“Spreid je vleugels en ontdek samen hoever je vliegen kunt”.
Onze missie
Alle onderwijsprofessionals die werken binnen IKC De Geluksvogel werken vanuit het hart. Het veilige
nest dat we creëren is onze essentie en telkens het vertrekpunt.
We denken in mogelijkheden en kansen, plaatsen mensen niet in hokjes maar gaan uit van ieders
talenten. We gaan uit van pluriformiteit: de vliegreis maken we samen, de eindbestemming is voor
iedereen anders en onbekend. Onze leerlingen hebben voldoende vertrouwen, durf en lef om deze reis
aan te kunnen.
Onze visie
IKC De Geluksvogel werkt vanuit een vernieuwend en innovatief onderwijsconcept waarbij een
solide, gedegen basis de voorwaarde is voor kwalitatief goed onderwijs.
De basis wordt gelegd door vakspecialisten die het kerncurriculum vormgeven, waarbij ICT
ondersteunend is en er mede voor zorgt dat er adaptief gewerkt kan worden.
Deze basis wordt versterkt door een toevoeging van rijke leertaken in de vorm van Speelplezier, IPC,
Eco-Schools en De Gezonde School. Door deze rijke leertaken worden de basiskennis en
vaardigheden toegepast.
Alle leerlingen zijn in bezit van een iPad waarmee ze 24/7 toegang hebben tot de leeromgeving van
Snappet en andere leermogelijkheden.
Elke leerling beschikt over en is mede-eigenaar van zijn individueel ontwikkelingsplan, waarin zijn
ontwikkeling zorgvuldig wordt beschreven, uitgaande van de talenten, mogelijkheden en de
specifieke onderwijsbehoeften. Tevens stellen we hoge, haalbare ambities.
Wij geloven in geluk door krachtige persoonlijke ontwikkeling
Wij vinden samenwerken een vanzelfsprekendheid
Wij doen ons voordeel met de veelkleurigheid van de samenleving
Wij durven te kiezen voor een innovatief onderwijsconcept
Wij creëren een veilig en respectvol nest
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Onderscheidende aanpak:
Ambitie
Gewenste resultaat

Wij beloven

Elke leerling die ons onderwijs heeft
gevolgd is een stabiele burger die in
staat is om verantwoorde keuzes te
maken. Hij heeft voldoende
vaardigheden ontwikkeld om op zijn
eigen niveau door te groeien en zijn
ambities waar te maken.
Elke leerling blikt met een warm
gevoel terug op het veilige nest van
IKC De Geluksvogel.

Dat deze aanpak zorgt voor gemotiveerde, nieuwsgierige
leerlingen die met zelfvertrouwen kunnen participeren in
de huidige maatschappij.
Dat alle vakspecialisten het kerncurriculum als
grondhouding gebruiken met ICT als ondersteuning.
Dat we lef hebben om te innoveren en buiten de kaders te
denken, steeds weer opnieuw met passie en energie.
Dat we elke leerling ZIEN met al zijn mogelijkheden en
sturen op realistische ontwikkeling. Op groepsniveau
stellen we schoolnormen als ambitie.
Dat we ons onderwijs slimmer organiseren om leerlingen
onderwijs op maat te bieden. Onze kwalitatief goede
instructievaardigheden vormen te allen tijde de basis.

Community:
Ambities
Gewenst resultaat

Wij beloven

Elke leerling die onze school verlaat,
is tot optimale ontwikkeling kunnen
komen door o.a. de intensieve
samenwerking die de
onderwijsprofessionals aangaan met
zijn omgeving.
Hierdoor blikt hij terug op een
schooltijd waarbij er altijd “handjes
in de rug” waren.

Dat we kinderen en ouders altijd blijven zien en
ontmoeten.
Dat we ouders zien als gelijkwaardig, dat we samen de
verantwoordelijkheid dragen én voelen voor de
ontwikkeling van de leerling.
Dat we de samenwerking met zowel interne als externe
kindpartners (onderwijs en niet onderwijs gerelateerd)
intensiveren en nieuwe samenwerkingen aangaan.
Dat we gebruik maken van de expertise van onze
community.
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Veilige, gezonde & duurzame school:
Ambities
Gewenst resultaat

Wij beloven

Elke leerling is in staat keuzes te
maken ter bevordering van een
gezonde leefstijl.

Dat we structureel werken aan een gezonde leefstijl.

Elke leerling is in staat duurzaam te
denken, hiernaar te handelen en
keuzes te maken. Hij kan een
bijdrage leveren aan een duurzame
toekomst. Hij is zich bewust van de
klimaatsverandering,
kansenongelijkheid, wereldvrede en
geluk.

Dat de leerlingen samen, en met de community, aan het
stuur staan bij de duurzame veranderingen binnen onze
school én daarbuiten.

Ons onderwijsconcept is gestoeld op een eigen maatschappelijke en onderwijskundige visie.

De uitwerking van bovenstaande is terug te vinden in de diverse plannen, beleidsdocumenten en
kwaliteitskaarten.
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