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                                 Identiteit en Visie 

5. Veiligheid en Pedagogisch klimaat 

Identiteit 

De Branding is een school waar alle kinderen welkom zijn, ongeacht hun levensovertuiging, 

godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Onze leerlingen zijn 

verschillend. Dat kan en dat mag. 

Missie 

De Branding staat voor onderling respect en zorg dragen voor elkaar. Onze leerlingen en 

medewerkers kennen zichzelf en elkaar. We werken samen met elkaar; leerlingen, leerkrachten en 

ouders. We werken samen aan ontwikkeling. De basisbehoefte van ieder mens is veiligheid, ongeacht 

je leeftijd. Onze school biedt die veiligheid. Een klimaat waarin een ieder tot zijn of haar recht komt 

en zich kan ontwikkelen. Horizon verbreden en grenzen verleggen. 

Visie 

Onze school staat bekend als een warme school met een lage drempel en een hoge toegankelijkheid. 

Daar zijn we trots op en willen we zo houden. Wij en vooral ook onze kinderen hebben dat nodig om 

te kunnen leren en groeien. We hebben op school een aantal kernwaarden die deze veiligheid 

creëren en borgen: Gelijkheid, respect, acceptatie, vertrouwen, waardering, openheid en interesse. 

Omdat we vanuit deze kernwaarden werken voelen kinderen, ouders en medewerkers zich veilig en 

fijn op onze school. Je mag bij ons jezelf zijn en we zijn ook oprecht benieuwd naar wie de ander is. 

Wij geloven dat fouten maken mag, dat we leren door vallen en opstaan. Bij ons op school hebben 

we geen last van de verschillen maar maken we er dankbaar gebruik van omdat we elkaar 

accepteren zoals we zijn. We luisteren naar elkaar, praten met elkaar, vragen door en geven 

opbouwende feedback. We werken voortdurend aan een klimaat van ons samen. We overleggen, 

werken samen, nemen samen besluiten en sturen samen bij. 
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