
 
 
Wie wij zijn Wij zijn een oecumenische school binnen de scholengroep van AMOS. We 

staan open voor alle geloofsovertuigingen. Er zijn vijf uitgangspunten die ons 
verbinden en ons bijzonder maken: 
 

 Ieder mens is uniek en van waarde 

 Het gaat om heel de mens 

 De mens is in principe op het goede gericht 

 De mens heeft een eigen verantwoordelijkheid in de wereld 

 Het leven is een kostbaar geschenk 
 

De Johannesschool maakt HET verschil in Amsterdam Osdorp.  
De ontwikkeling van een kind dat ons wordt toevertrouwd door de ouders, 
staat voor ons voorop.  
 

Wat wij belangrijk en van 
waarde vinden 

Veiligheid: dat is de voorwaarde om te kunnen leren, groeien en ontwikkelen. 
Kinderen worden weerbaar binnen de grenzen die we samen afspreken. Wij 
geven kinderen een stevige basis mee waarmee zij vol vertrouwen verder 
kunnen gaan met het ontdekken van de wereld. 
 
Verantwoordelijkheid: kinderen, ouders en leraren dragen samen de 
verantwoordelijkheid voor elkaar en de wereld om hen heen. Op school 
hebben we elkaar nodig om ervoor te zorgen dat kinderen opgroeien tot 
verantwoordelijke wereldburgers 
 
Zelfvertrouwen: we leren kinderen dat ze het zelf kunnen. We geven 
bevestiging en complimenten voor het nemen van initiatief. Fouten maken 
mag op de Johannesschool. Dat gebeurt ook in de echte wereld.  
 
Ontwikkeling: we leren kinderen waarde te hechten aan alles wat voor hen 
leuk, waardevol of interessant is. Iedereen is zich bewust van zijn kwaliteiten 
en onafhankelijkheid 
 
Uitdaging: wij zien mogelijkheden van kinderen, wij dagen kinderen uit om het 
maximale uit zichzelf te halen. We geven levensecht onderwijs waarbij 
kinderen kunnen oefenen voor de wereld. 

 

Waar wij voor staan ‘De Johannesschool, oefenplaats voor de wereld’ 
 
Onderwijs op de Johannesschool draagt bij aan de brede vorming van 
kinderen. Het richt zich op de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling 
en op het ontwikkelen van creativiteit en op sociale, culturele en lichamelijke 
vaardigheden.  
 
Kinderen maken op de Johannesschool kennis met verschillende 
achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. Door actief burgerschap en 
sociale integratie te bevorderen leren kinderen hoe zij kunnen bijdragen aan 
een pluriforme samenleving. 



 
 

Waar zijn wij van? Wij zijn van goed onderwijs op de Johannesschool, een plek waar gewerkt 
wordt aan een evenwichtig aanbod tussen kennis en vaardigheden, samen een 
gemeenschap zijn en weten wie je bent en wat je wilt ontdekken in het leven. 
 
Wij zijn een oefenplaats met kinderen, ouders en leraren en wij zijn: 
 
-nieuwsgierig naar elkaar 
-positief en respectvol in de omgang 
-zorgzaam en durven voor elkaar op te komen 
-van vertrouwen uitspreken in elkaars mogelijkheden 
-van samenwerken 
-van helderheid en duidelijkheid zodat je weet waar je aan toe bent 
-van samen verantwoordelijkheid dragen voor elkaar en de omgeving 
-van de trialoog tussen ouders, kinderen en leraren over onderwijsbehoeften 
-van fouten kun je leren 
-van het maximale uit jezelf halen en grenzen verleggen 
 

Wat doen we? En hoe? Wij zijn ons bewust dat kinderen in de huidige tijd recht hebben op onderwijs 
dat hen boeit, uitdaagt en leert hoe ze verantwoordelijkheid kunnen dragen 
voor hun eigen leerproces.  
 
Wij bereiden onze kinderen voor op de toekomst. In de nabije toekomst 
neemt immers de kennissamenleving toe. Kennis is altijd en overal voor 
handen en daarbij spelen zowel de digitale middelen als sociale media steeds 
meer een rol in de manier waarop we leren en met elkaar communiceren.  
 
We realiseren dat er meer bronnen zijn dan de leraar en de methode, die 
kennis ontsluiten en vinden het dan ook van belang dat kinderen leren om hier 
mee om te gaan.  
 
Het team is bereid om buiten de bestaande en traditionele kaders te denken. 
De invulling van onze visie wordt zichtbaar doordat wij op bepaalde tijden in 
de week groepsdoorbrekend werken. We maken gebruik van de ruimte in het 
gebouw en van onze kwaliteiten en samenwerking als team. We richten ons 
aanbod in, zodat we meer thematisch kunnen werken, waarbij we gebruik 
maken van coöperatieve werkvormen. Daarbij zetten we de vaardigheden die 
passend zijn bij het leren in de 21ste eeuw in. De leeromgeving is rijk en 
voorzien van middelen en materialen die het leren ondersteunen en uitdagen. 
 
De basisvakken zoals taal en rekenen worden methodisch en adaptief 
aangeboden. Samen met kinderen wordt er doelgericht en cyclisch gewerkt. 
We stimuleren hiermee de zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid van 
ieder kind. Samen met het kind en de ouders reflecteren en evalueren we de 
voortgang en stellen we nieuwe doelen vast. 
 
 



 
 

Voor wie doen we dat? De leerling is onze toekomst. Een goede relatie met kinderen is de basis voor 
de prestatie.  
We geven kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen. We volgen hen via 
observaties, gesprekken en het leerlingvolgsysteem en maken daarmee de 
ontwikkeling binnen het leerproces inzichtelijk voor henzelf en hun ouders. 
Indien nodig betrekken wij anderen bij de school en onze opdracht om het 
verschil te maken voor al onze leerlingen. 
 

Onze doelen - Thematisch werken in groep 1 tot en met 8 door vakinhouden slim te 
integreren.  

- Uitbreiden van de rijke leeromgeving voor groep 1 tot en met 8 
- Ouder-kind-leerkrachtgesprekken voeren 
- Borgen van nieuwe methode Staal voor de basisvakken taal en 

spelling in groep 4 tot en met 8 
- Borgen van nieuwe methode Lijn 3 voor het basisvak aanvankelijk 

lezen in groep 3 
- Borgen van nieuwe methode Groove me voor Engels vanaf groep 1 
- Starten met nieuwe methode voor wereldoriëntatie 
- Optimaliseren didactiek voor begrijpend lezen 
- Integratie moderne ICT in het onderwijs 
- Versterken pedagogische vaardigheden aan de preventieve kant 

(verbeteren groepsdynamiek) 
 

 

Nota bene 

Om tot de ‘one page one plan’ te komen zijn bestaande bronnen zoals: de website van AMOS, de website van de 

Johannes, de moodboards en de input van de bijeenkomsten met OnderwijsNext schooljaar 17-18 gebruikt. 

‘One page one plan’ is een korte samenvatting van de kern van de boodschap aan de ouders, kinderen en 

andere belanghebbenden van de school. We leggen vast wat we beloven, wat we doen en waarover we in 

gesprek zijn met elkaar en onze relaties. Het gaat om onze waarden, missie, visie en ons onderwijsconcept. ‘One 

page one plan geeft ons sturing aan de doelstellingen en doelen die we op zullen stellen om de hoogst mogelijke 

kwaliteit van onderwijs voor de kinderen van de Johannesschool te realiseren.  
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