Schoolplan 2020-2024

Van Asch van Wijckschool

Wat is de missie van Van Asch van Wijckschool?

Waar staat Van Asch van Wijckschool nu?

Met de fusie van de van Asch van Wijckschool en de Babylonschool vindt er een herijking plaats van de
missie en de visie van de school. Deze is op dit moment nog in ontwikkeling.
De gemeente Rotterdam heeft antwoorden nodig op veranderingen in de samenleving, de stad, en het
onderwijs. Het aantal inwoners zal toenemen en meer variatie in het scholenaanbod is gewenst; dit vraagt
om nieuwe leeromgevingen en meer maatwerk.
In het oorspronkelijke plan van aanpak is staat geschreven dat het(onderwijs)concept duidelijk maakt hoe
het onderwijs vorm en inhoud krijgt; zo wordt er toegewerkt naar een eigen organisatievorm en werkwijze.
Binnen dit concept is ruimte om een aantal vakken – zoals de basisvakken lezen en rekenen – volgens
methodisch aan te bieden, terwijl voor wereldoriëntatie en kunstzinnige vakken met thema’s wordt gewerkt.
Dit biedt de kans, dat meerdere leerkrachten of partners gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor verschillende
groepen en/of het aanbod.
aangegeven dat het goed zou zijn een sterk ontwikkelingsgericht aanbod te hebben dat voor iedereen
toegankelijk is ( buitenschools) en dat ook aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners. Hierbij kan het nieuw te
vormen kindcenrum fungeren als ontmoetingsplek in de wijk. Hierin wordt ook het voorbeeld van een
jeugdfaculteit benoemd. Het doel van deze jeugdfaculteit is een extra-schools programma aan leerzame,
creatieve en sportieve lessen en trainingen te organiseren. Leerlingen ontdekken er wat ze interessant
vinden, waar ze goed in zijn en waar hun talenten liggen. De jeugdfaculteit helpt hiermee het plezier in leren
te vergroten en de kansen van kinderen te versterken. Het kindcentrum fungeert als ontmoetingsplek voor de
kinderen van de basisscholen in de wijk en pro teren alle leerlingen uit de wijk hiervan. Zo kan worden
toegewerkt naar een doorgaande lijn tussen binnen- en buitenschools leren.

Eigen beoordeling basiskwaliteit
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Voldoende
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Wat heeft Van Asch van Wijckschool over vier jaar bereikt?
1. De school gaat verder als IKC onder een nieuwe naam en visie
2. De school implementeert Rotterdams Goud samen met het CED
3. In de school werken we aan een hoge uitstroom aan de hand van de referentiedoelen
4. Onze resultaten van rekenen en wiskunde en lezen scoren voldoende
5. Op onze school beschikken we over leerlijnen voor bepaalde onderdelen van de21st century skills

Waar is Van Asch van Wijckschool trots op?

