
Missie en visie
De afgelopen maanden hebben we als team BLS een waardevol en kwalitatief 
traject met elkaar gelopen omtrent de missie van de visie op onze school. Ook 
ouders en kinderen hebben hier hun steentje in bijgedragen waardoor er een 
gedragen “routekaart” ligt. Afgelopen maandag op de studiedag hebben we dit 
proces afgerond en verder omgezet in strategie. De implementatie in en borging 
van strategie is een commitment voor de toekomst.
Bij dit traject hoort ook een nieuw motto met een aangepast logo. Als team BLS 
zijn we bijzonder trots om dit, samen met de missie en visie, met jullie te delen!
In school zien jullie ons motto ook ophangen. Opdat voor ons als team, kinderen 
en ouders altijd de bedoeling van ons onderwijs helder is en dit vol waarde en 
bevlogenheid in elke handeling terug is te zien.

Onze missie
Onze missie is om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling tot creatieve en 
ruimdenkende mensen die betrokken zijn bij de samenleving. Dit doen wij door 
kinderen vertrouwd te maken met zichzelf, elkaar en de wereld, in het ritmisch 
verloop van de dag, de week en de seizoenen. Wij begeleiden de kinderen zo dat 
zij hun hoofd, hart en handen in samenhang kunnen gebruiken om te worden wie 
ze zijn als individu en in relatie tot anderen. Wij vormen samen met de kinderen en 
hun ouders een leergemeenschap.

Onze visie in kernwaarden
Wij werken vanuit het antroposo�sch mensbeeld
Wij laten ons inspireren door de Antroposo�e. Dat vormt de basis voor een 
lesaanbod dat rekening houdt met verschillende ontwikkelingsfasen van 

kinderen. Hierbij kijken we niet alleen naar wat het kind kan, maar ook wie het 
kind is. We zoeken in ons onderwijs steeds naar balans tussen hoofd, hart en 
handen. Dat wil zeggen dat we bij kinderen het denken, voelen en willen 
afwisselend aanspreken, zowel tijdens de les als in het verloop van de dag. 
Daarvoor wisselen we cognitieve, kunstzinnige en bewegende activiteiten met 
elkaar af.

Wij geven eigentijds vrijeschoolonderwijs
Onze school is opgebouwd uit kleuterklassen en de klassen 1 t/m 6.
Wij geven periodeonderwijs , vaklessen en kernvakken zoals rekenen en taal. 
Periodeonderwijs is kenmerkend voor de vrijeschool. Deze manier van thematisch 
werken, geven we zelf op een kunstzinnige manier vorm aansluitend bij de 
kerndoelen. We maken bewust keuzes in wat we vanuit de actualiteit vertalen naar 
onze lespraktijk. Ons onderwijs sluit aan bij de huidge tijd. De kinderen verwerken 
wat ze leren in hun periodeschrift. Per klas staan er verhalen uit de wereldliteratuur 
centraal die de ontwikkeling van de kinderen ondersteunen en de leidraad 
vormen voor ons onderwijs.
In ons onderwijs houden wij rekening met de seizoenen en vieren we de 
jaarfeesten die hierbij kenmerkend zijn.

Wij zien kinderen in hun kwaliteiten
Wij gaan ervan uit dat alle kinderen uniek zijn, en eigen kwaliteiten hebben. Wij 
werken onderling samen om deze kwaliteiten aan te spreken en de raadsels die de 
kinderen meebrengen te begrijpen. Dit doen we in verbondenheid met het kind, 
in nauw contact met ouders en andere betrokkenen zodat kinderen ruimte krijgen 
om hun kwaliteiten verder te ontplooien.
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agenda

donderdag 14 oktober
ko�euurtje (9-10.00)

dinsdag 1 november
gedenkstonde

Het doordringen van mijn wezensdiepten

verwekt een verwachtingsvol verlangen,

dat ik door zelfbeschouwing mezelf mag vinden

als zomerzonnegave, die als kiem

in de herfststemming verwarmend leeft

als de krachtbron van mijn ziel.



Wij bieden veiligheid en vertrouwen
Wij staan voor menselijkheid. Dat zichtbaar is in de wijze waarop we met 
kinderen en met hun ouders omgaan. Wij creëren een open en toegankelijke 
sfeer in een vertrouwde en veilige omgeving. Ons gebouw is met aandacht 
ingericht om de kinderen een prettige, natuurlijke leefwereld te bieden. Wij 
benaderen kinderen met eerbied en liefdevolle begrenzing. Om zo de kinderen 
goed te leren kennen en daardoor beter te kunnen begeleiden in hun 
ontwikkeling. Ons uitgangspunt is dat leerkrachten met de groep meegroeien.

Bevlogen en professioneel
Wij werken in een professionele cultuur met een goede balans tussen 
zakelijkheid en persoonlijke betrokkenheid. Wij blijven ons ontwikkelen en 
geven ons enthousiasme voor leren door aan de kinderen. In ons onderwijs 
houden wij rekening met de nabootsings- en navolgingsfasen. Wij zijn 
bevlogen en vieren successen met elkaar.

 

Komende zaterdag gaat er weer een groepje ouders aan de slag op de speelplaats. 
De werkzaamheden zullen gedeeltelijk het aanvullen van het boomschors onder 
de speeltoestellen (die komende donderdag worden opgeknapt) inhouden.

Onder het motto van vele handen maken licht werk kunnen jullie je nog 
aanmelden. Meer info en aanmelden kan via:

Check de site www.komnuinbeweging.nl

Aanmelden en meer info is ook te krijgen via speelplaatsenbls@gmail.com

Lid worden van de Speelplaatsen WhatsApp groep?
Meld je aan: chat.whatsapp.com/EPybfrZgwF798rWduFrt0Z

 

Op school hadden we altijd een zogenaamde school�ets. Dat was een �ets voor 
gemeenschappelijk gebruik. Collega’s gebruikte deze om bv naar de tuin te 
�etsen, afspraken in de stad, schoolkamp, enz. Een behulpzame ouder heeft deze 
vóór de zomervakantie nog helemaal gereviseerd en opgeknapt. Helaas is de �ets 
in de vakantie gestolen van ons schoolterrein. Dat maakt ons als team minder 
mobiel in de stad.

Mogelijk is er nog iemand die een oudere, wel nog werkende, stads�ets thuis 
heeft staan. Wil je hiervan af dan verneem ik dat graag en nemen we die graag 
over! Stuur dan een mailtje aan j.phijl@bernardlievegoedschool.eu
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Lijkt het je leuk om te helpen bij de 

organisatie van jaarfeesten?

 

Denk bijvoorbeeld aan Sinterklaas of 

Pasen…

Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar 

enthousiaste ouders 

hiervoor! Opgeven kan heel 

gemakkelijk per e-mail: 

m.roberts@bernardlievegoedschool.eu

We nemen spoedig contact met je op en 

plannen dan snel de eerste 

bijeenkomst in!

http://www.komnuinbeweging.nl
http://chat.whatsapp.com/EPybfrZgwF798rWduFrt0Z

