
 

Visiedocument basisschool Lahrhof 
 
Onze missie, visie en kernwaarden beschrijven waar we voor staan, voor gaan en 
waar je ons aan herkent.  
 

Missie – hier staan we voor 
 
Bij ons leer je leren en leer je voor het leven. Je ontdekt wie je bent, waar je gelukkig 
van wordt en ontwikkelt je talenten. Zodat je vol vertrouwen de toekomst in gaat!  
 

Visie – hier gaan we voor 
 
(On)gewoon goed onderwijs: daar staat basisschool Lahrhof voor. ‘(On)gewoon’ 
omdat we niet met alle trends meewaaien, maar altijd kijken naar wat onze 
leerlingen én medewerkers nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. ‘Goed 
onderwijs’ omdat we veel aandacht hebben voor rekenen, lezen, taal en 
zaakvakken, maar ook voor sociaal-emotionele ontwikkeling en vaardigheden zoals 
samenwerken en communiceren.   
 
We bieden een rijke leeromgeving waarin rust, structuur en relatie heel belangrijk zijn. 
Op basisschool Lahrhof hebben we oog voor elkaar en plezier met elkaar, want dat 
is een voorwaarde om je te kunnen ontwikkelen. We geven je de ruimte om zelf te 
ontdekken waar je blij van wordt en ondersteunen je om alles uit jezelf te halen. Het 
maakt niet uit wie je bent en wat je kunt: wij zien jou en geloven in jou.  
 
Ons team werkt nauw samen met elkaar, met partners en met ouders. Ook wij zijn 
voortdurend in ontwikkeling. Daarbij werken we altijd vanuit onze drie kernwaarden: 
eigenheid, kwaliteit en plezier.  
 

Kernwaarden – hieraan herken je ons 
 
Eigenheid 
Rust en structuur: dat is typisch Lahrhof! We hebben duidelijke afspraken zodat je 
weet waar je aan toe bent. We stimuleren dat je nieuwsgierig bent naar jezelf, de 
ander en de wereld om je heen. En we helpen je stap voor stap om eigen keuzes te 
maken en steeds zelfstandiger te worden.  
 
Kwaliteit 
Onze deskundige, betrokken leerkrachten bieden jou een stevige basis van goed 
onderwijs en persoonsvorming. We proberen zo goed mogelijk aan te sluiten op jouw 
leerbehoefte. Je krijgt de ruimte om te ontdekken wat bij je past. Zo helpen we je om 
het beste uit jezelf te halen en groeit je zelfvertrouwen.   
 
 
 



 
Plezier 
Jezelf mogen zijn, je verbonden voelen met anderen en gewaardeerd worden: dat 
vinden we heel belangrijk! Want als je met plezier naar school gaat en lekker in je vel 
zit kun je je volop ontwikkelen. Onze school biedt een veilige omgeving waar 
iedereen vragen durft te stellen en fouten mag maken.   
 
Onze kernwaarden in relatie tot 4 domeinen 
 
 

 Eigenheid Kwaliteit Plezier 
Beleid We staan voor open 

communicatie en 
hebben duidelijke 
afspraken over hoe 
we (samen)werken. 
Verwachtingen zijn 
voor iedereen 
duidelijk.  
 

We werken aan en 
investeren in een 
doorgaande leerlijn. En 
we werken intensief 
samen binnen de 
bouwen en met 
partners 
(peuterspeelzaal en 
BSO). 
 

We hebben informele 
momenten voor 
ontmoeting en om 
elkaar beter te leren 
kennen.  

Onderwijs Kinderen mogen leren 
door te doen, door te 
ervaren en te 
onderzoeken. We 
dagen hen uit zodat zij 
zich bekwaam voelen 
en autonomie ervaren. 

We bieden een 
doorgaande leerlijn en 
passend aanbod dat 
afgestemd is op wat 
kinderen nodig 
hebben, ook als dat 
extra ondersteuning of 
uitdaging is.  
Onze leerkrachten 
geven kwalitatieve 
instructie en kunnen 
passend differentiëren. 
ICT vormt een 
waardevolle 
versterking van ons 
onderwijs.  
 

Kinderen bieden we 
extra’s en verdieping 
zodat zij plezier hebben 
in leren. Op allerlei 
manieren en 
momenten prikkelen we 
hun interesses en 
talenten.  

Ouders en 
leerlingen 

Door onze 
laagdrempelige 
manier van 
organiseren zijn en 
voelen ouders zich 
welkom. Onze school is 
het middelpunt van 
de wijk. 

We communiceren 
eenduidig, transparant 
en gelijkwaardig met 
ouders. 
We hebben veel 
aandacht voor de 
sociaal-emotionele 
ontwikkeling van 
kinderen en sluiten aan 
bij wat een kind nodig 
heeft.  
 

We betrekken ouders bij 
onze school, onderwijs 
en activiteiten.  
Met beweging en 
creativiteit verrijken we 
ons onderwijsaanbod.  

School en 
omgeving 

Ons schoolgebouw 
ziet er aantrekkelijk en 
uitnodigend uit en 
past bij onze visie.  

We hebben een veilig, 
schoon en goed 
onderhouden 

We hebben een 
gezellig, kleurrijk 
schoolplein met veilige 
speeltoestellen. Het 



 
schoolgebouw met 
passend meubilair.  

daagt kinderen uit om 
te bewegen, te 
ontdekken en te 
ontwikkelen. 
 

 


