
Merkkompas

Onze roots
Waar komen we vandaan?

Een bijzondere school

Als Larense Montessorischool, kennen we een
rijke historie. Ruim 120 jaar geleden opgericht
vanuit idealisme, ontwikkelden we ons tot een
moderne Montessorischool.

De ligging, het gebouw én de filosofie van onze
school bieden onze leerlingen een stimulerende
omgeving om zich te ontwikkelen. Het
kleinschalige karakter, de positieve sfeer, het
rijke aanbod en de betrokken medewerkers
maken onze school tot een aantrekkelijke keuze.

Onze intentie
Wat is ons hoger ideaal?

Zelfbewuste kinderen ontwikkelen

Naar school gaan is het begin van persoonlijke
groei, cognitief en sociaal-emotioneel. De LMS is
een school waar een kind leert te onderzoeken
wie het is, wat het kan en wie het wil zijn. Ieder
kind doet dat op zijn eigen manier, zijn eigen
tempo en niveau.

Door hen te ondersteunen in het maken van
eigen keuzes ontwikkelen we zelfbewuste en
verantwoordelijke kinderen met oog voor elkaar
en de wereld om hen heen.

Onze visie
Vanuit welk ‘wereldbeeld’ gaan we aan het werk?

Leren begint bij verwondering

Elk kind doorloopt zijn eigen ontwikkelpad, waar
het nieuwe ervaringen op kan doen en er
ruimte is om van fouten te leren. Door de
leerling op zijn pad te begeleiden, ontdekt het
waar eigen talenten en uitdagingen liggen.

Wij geloven daarbij dat verwondering een
voorwaarde is om te leren. Door kinderen uit te
dagen met andere ogen te kijken, ontstaat
kennis en ontwikkelen zij  vaardigheden die
nodig zijn voor begrip én plezier.
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Onze missie

Wat is daarin onze opdracht?

Help mij te ontdekken wie ik wil zijn

Wij zetten het kind centraal en creëren een
veilige en vertrouwde leeromgeving. Met onze
Montessori-aanpak sluiten we aan bij de
individuele behoeften van kinderen en is er
ruimte voor verwondering. Zo prikkelen we hun
nieuws- en leergierigheid.

Vanuit een breed palet van
ontwikkelmogelijkheden, zoals geïntegreerde
projecten en creatieve ateliers, maken we ieder
kind bewust van eigen kwaliteiten en
uitdagingen. Kinderen leren van en met elkaar.

Onze rol
Welke unieke kwaliteiten brengen we daarvoor mee?

Inspirerende begeleider

Vanuit onze rol als inspirerende begeleider
helpen we kinderen om onderwerpen, situaties
en interesses vanuit verschillende perspectieven
kritisch te bekijken.

We zien het kind in zijn geheel. Met persoonlijke
aandacht volgen we de ontwikkeling van de
kinderen op de voet en sturen we bij waar
nodig. Goed onderwijs vormt daarbij ons
uitgangspunt.

Binnen deze stevige basis horen natuurlijk ook
spontane initiatieven en het vieren van
belangrijke tradities, zoals ons Zomerfeest.

Onze essentie
Wat is onze unieke meerwaarde?

Ontdek je mogelijkheden

Bij ons leren kinderen wie ze zijn in verhouding
tot elkaar en de wereld om hen heen. De kennis,
vaardigheden en ervaring die zij opdoen vullen
hun rugzak. We stimuleren hen eigenaarschap
te nemen over de eigen ontwikkeling.

Vanuit een betrokken onderzoekende houding
kan elk kind zijn unieke mogelijkheden
ontdekken. Die ervaring neemt het de rest van
het leven met zich mee.
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Onze waarden
Vanuit welke waarden gaan we binden en boeien?

Kernwaarden geven ons concrete handvatten voor ons dagelijks handelen en

leggen de basis voor verbinding met elkaar intern en met al onze externe

relaties. De kernwaarden van waaruit wij te werk gaan zijn betrokken,

doordacht, verwonderend en verbindend.

Betrokken: We hebben oog en aandacht voor elkaar

We bieden een fijne en kleinschalige omgeving waar iedereen zichzelf mag zijn.

Op de LMS luisteren we vanuit een liefdevolle houding naar elkaar en
verwelkomen we andere gezichtspunten.

We volgen de brede ontwikkeling van de kinderen op de voet en sturen deze
met begrip en kunde.

Doordacht: Alles begint vanuit een gedegen basis

We borgen de kwaliteit van het onderwijs en gebruiken de laatste
onderwijskundige inzichten om ons onderwijs constant te verbeteren.

We zijn pedagogisch en didactisch deskundig  en hebben oog voor de unieke
kenmerken van onze leerlingen. We onderbouwen waarom we iets doen.

Door regelmatig te reflecteren op ons handelen en elkaar daarbij te helpen,
leren we van en met elkaar

Verwonderend: Onze werkwijze spreekt tot de verbeelding

Met uitdagende projecten, creativiteit, een voorbereide omgeving en
(zelf)reflectie spelen we in op de natuurlijke nieuwsgierigheid. Er is ruimte voor
spontaniteit. Daarmee creëren we nieuwe energie en positiviteit.

Verbindend: Samen komen we verder

Veiligheid en vertrouwen is de basis van waaruit we samenwerken.

Kinderen en leerkrachten ontwikkelen het best vanuit een veilige verbinding
met anderen. Wederzijds respect en communicatie in het team, met de
kinderen en de ouders spelen daarin een sleutelrol.
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