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Wij zijn de BMS
De BMS is een katholiek schoolbestuur voor 33 basisscholen in Friesland. Met onze 600
medewerkers verzorgen wij betekenisvol onderwijs voor meer dan 6200 leerlingen. De
basis voor ons onderwijs is ‘van en met elkaar leren’ waarbij leren ook staat voor leven.
Want, hoe ga je met elkaar om en hoe draag je bij aan de wereld van nu en morgen?

Onze leerlingen
Kinderen in Friesland
De kinderen van de BMS scholen groeien op in
de dorpen en steden van Friesland. Ze hebben
hun hele toekomst nog voor zich, zijn nieuwsgierig en ontdekken vaak spelenderwijs wat
leven en samenleven is. Ze zijn ieder op hun
beurt uniek en hebben ieder hun eigen
kwaliteiten en talenten.

Opgroeien in deze tijd
Onze samenleving is individueler geworden,
tegelijkertijd verlangen we naar saamhorigheid.
De invloed van de digitale technologie wordt
steeds groter. Dat biedt mogelijkheden en schept
verwachtingen. En de zorg voor het klimaat staat
hoog op de agenda. Kortom, de samenleving
verandert. Ons onderwijs verandert mee en
biedt houvast. Wij zijn een stabiele basis voor
onze leerlingen.

Ons onderwijs
Wij leren van en met elkaar
Op onze scholen krijgen kinderen de tijd en
ruimte om te groeien. Wij zetten in op de ontwikkeling van heel het kind. Wij helpen kinderen
zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen zodat zij
evenwichtige en gelukkige kinderen worden die
volop in het leven staan. Samen staan we voor
betekenisvol leren, van en met elkaar. Zo stap
je vandaag, maar ook in de toekomst met
vertrouwen de wereld in.

leerlingen om op hun eigen niveau en tempo
te werken aan persoonlijke leerdoelen. Op deze
manier bieden wij kleurrijk en innovatief onderwijs dat optimaal aansluit bij de ontwikkelingsmogelijkheden van ieder kind.

Oog voor het mysterie van het leven
We zijn een katholieke scholenorganisatie,
spiritualiteit zit in ons bloed. Wij stimuleren onze
leerlingen om oog te hebben voor het mysterie
van het leven, dat wat het leven bijzonder maakt,
ongrijpbaar. Kinderen mogen zich verwonderen
en ervan genieten. Wij geven ze de ruimte om
hierin hun eigen weg te vinden. Wij geloven in
de kracht van het vertrouwen en gaan uit van
het goede van de mens.

Onze scholen
Onze leerkrachten
Wij staan voor menselijke waardigheid, kijken
zonder vooroordelen, met een open blik. Onze
leerkrachten zetten zich iedere dag in om kinderen te zien zoals ze werkelijk zijn. Ze zijn zich
bewust van hun voorbeeldfunctie. Dat vraagt
om een knap staaltje persoonlijk leiderschap
van onze meesters en juffen. Weten wie je bent,
gemotiveerd zijn en verbinding kunnen leggen,
zijn belangrijke kwaliteiten. We inspireren elkaar
en spelen in op de individuele behoeften van
leerlingen. Ook voor onze leerkrachten geldt,
iedere dag is er eentje om te groeien.

Wij werken samen binnen onze IKC’s
Onderwijs met kleur
De ruimte voor eigenheid binnen onze scholen
is groot. Zo hebben we IKC’s, dorpsscholen en
scholen met uitgesproken onderwijsconcepten
zoals Jenaplan, Dalton en Montessori. En door
ICT in te zetten in de klas is er ruimte voor

Voor kinderen is er niets fijner dan in een veilige
en uitdagende omgeving te kunnen leren, spelen
en ontdekken. Op steeds meer locaties werken
de scholen van de BMS samen met een partner
voor kinderopvang. Samen vormen zij dan een
IKC, een integraal kindcentrum.
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Binnen een IKC werken beide teams samen en
bieden onderwijs en opvang met één pedagogische visie. Wederzijds vertrouwen en respect
vormen de basis voor deze samenwerking. Zo
ontstaat er een doorgaande ontwikkellijn van
de baby’s, peuters en kleuters naar de leerlingen
van groep 8. En dit allemaal onder één dak, met
vertrouwde gezichten. Dat biedt rust voor de
kinderen én hun ouders.

Onze samenleving
Onze identiteit
Op onze scholen zijn alle kinderen welkom, ze
zijn ons allemaal evenveel waard. We hebben
een open houding, zijn nieuwsgierig en denken
in kansen en mogelijkheden. Dit zijn niet alleen
woorden, het zit verweven in ons gedrag en dat
voel je op onze scholen. De katholieke traditie is
de inspiratiebron voor onze identiteit en vind je
vooral terug in de verhalen, rituelen en vieringen.
Samen met onze kernwaarden gemeenschapszin, spiritualiteit en kwaliteit vormen zij de basis
en de verbinding tussen onze scholen.

Wij zijn er voor elkaar
Een Afrikaans gezegde luidt ‘It takes a village
to raise a child’. Om een veilige en leerzame
omgeving te creëren voor onze kinderen hebben
we elkaar nodig. Ons katholieke onderwijs biedt

een eigentijdse vorm voor hoe wij als school,
kinderen, ouders en buurtgenoten met elkaar
omgaan. Wij zijn met elkaar verbonden. Kinderen
zijn niet alleen individuen, zij zijn onderdeel van
een groter geheel. Iedereen heeft zijn plek én zijn
verantwoordelijkheid. Wij geloven in de ‘bonum
commune en werken met de pedagogiek van de
hoop. Iedereen heeft recht op een nieuwe kans
en we laten niemand achter.

Dichtbij en veraf
Onze scholen zetten zich in voor mensen die
wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Kinderen organiseren bijvoorbeeld inzamelacties
voor goede doelen, dichtbij en veraf. Of gaan
op bezoek bij de buren in het zorgcentrum om
samen te spelen of muziek te maken. We
hebben oog voor elkaar.

Onze opdracht
De kinderen van Friesland doen een beroep
op ons, wij helpen ze groot te worden. Op
de scholen van de BMS leren zij hun talenten
ontdekken en ontwikkelen, en leren bovendien
wat fijn samen leven is. We staan voor ze klaar,
iedere dag opnieuw, vol geloof, hoop en liefde.
Samen zijn wij de BMS.
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