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RICHTINGGEVERS 

LEV: Leerplek voor het leven - EigenWijs - Vertrouwen door verbinding 
Leren met LEV is met hart voor elkaar. Met LEV werken de scholen met partners in de omgeving 

aan de optimale ontwikkeling van kinderen van 0 t/m 12 jaar. 

VISIE 

Wij leren met LEV in een rijke leeromgeving. Wij ondersteunen elkaar bij dat wat zelf gedaan kan worden. Hierdoor 
leren wij richting te geven om ‘het goede’ te doen. Op SARKON-school De Henricusschool creëren we LEV door kinderen 
te laten oefenen om hun sterkst ik te worden.  Vanuit de taal en cultuur van de zeven gewoonten van (zelf)leiderschap 
te werken aan de basisbehoeftenrelatie (verbinden), competentie (leren) en autonomie (richting geven). 

OVERTUIGINGEN: DE BRIL WAARDOOR WIJ KIJKEN 

              Een leerplek voor het leven is een plek waar: 

 Wij de basis leggen voor een leven lang leren. 

 Wij samen leren leven. 

 Iedereen zich op EigenWijze ontwikkelt samen met anderen. 

 Wij elke situatie benutten om van te leren. 

 Wij moed tonen en fouten zien om van te leren. 
 Wij ervoor kiezen om proactief te zijn en onze invloed te nemen. 

                                    

Leerplek voor het leven 

Onze school is een oefenplaats om je sterkste ik te worden.  
Het is een avontuur en wij doen het samen! We nemen je mee de 
wereld in en we halen de wereld naar binnen, zodat jij kunt oefenen. 
We stimuleren je om een onderzoekende houding te hebben en vanuit 
dit enthousiasme te leren. 

Wij leren eigenheid te ontwikkelen. Wij leren 
omgaan met verschillen en benutten dit om 
met en van elkaar te leren. 

Vanuit het eigen leerproces, leggen kinderen zelf verantwoording af 
over hun eigen ontwikkeling. (portfolio) 
Wij sluiten aan bij de talenten en mogelijkheden, waarbij de 
ontwikkellijn richtinggevend is.  
Wij nemen verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces, maken 
leren zichtbaar en reflecteren op ons handelen. 

Wij leren in verbinding te staan en vanuit 
zelfvertrouwen anderen te vertrouwen. 

Wij werken op een gelijkwaardige en positieve manier samen.  
Wij verbinden ons met de omgeving. 
Wij werken samen met onze partners aan het kindcentrum. 
Wij vieren bijzondere momenten en successen met elkaar. 
Wij werken vanuit een coachende houding en geven en ontvangen 
feedback aan en van elkaar. 

Wij leren actief, waarbij betrokkenheid, 
initiatief en plezier belangrijke ingrediënten 
zijn voor het leerproces. 

Wij leren op verschillende manieren: ontdekkend, coöperatief en 
bewegend. 
Wij werken in de onderbouw via het thematisch spelen en in de 
midden/ bovenbouw via het onderzoekend leren. 
Wij werken met wetenschap en techniek. 
Wij leren van en met elkaar. 
Wij maken gebruik van de omgeving om te leren. 

STRATEGIE: HOE WERKEN WIJ AAN LEV? 

Wij dragen bij aan een LEV-cultuur waarin wij werken vanuit de bedoeling om onze resultaten te bereiken. 
Wij vertonen voorbeeldgedrag in ons handelen en leren van en met elkaar. 

 


