Visie Sonate
“Eigenheid door verbinding”
Sonate is een brede school, in Etten-Leur, die vier organisaties huisvest. Het principe van de
brede school gaat uit van een samenwerking tussen een school en andere organisaties die zich
bezighouden met de ontwikkeling van (jonge) kinderen. In Sonate bevinden zich twee
basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een kinderopvangorganisatie. Elke
organisatie heeft zijn eigen kleur, zijn eigen plek in het gebouw en zijn eigen eigenheid.
Doordat we elkaar nodig hebben, samenwerken en elkaar kunnen versterken zijn we met elkaar
verbonden.

Sonate
Een sonate is een klassiek muziekstuk voor één of meerdere instrumenten dat vrijwel altijd uit
vier delen bestaat: allegro, adagio, scherzo en finale. De oorsprong van de sonate ligt in de tijd
van de barokke muziek, vanaf ongeveer 1600. Het werd samen met de symfonie gezien als de
ultieme muzikale compositie. Ook de vier organisaties hebben elkaar nodig om samen een
Sonate te kunnen zijn. Er is gekozen voor deze naam omdat er vier organisaties gehuisvest zijn,
het gebouw zich bevindt in de muziekbuurt en de basisscholen hun oorsprong in deze buurt
hebben. Op het plein is een “pianopad” te zien.

Logo
Het logo is ontworpen vanuit de gedachte dat iedereen anders mag zijn. Daarom zijn er veel
verschillende kleuren gebruikt. Je mag jezelf zijn bij Sonate. Het logo begint onderaan met een
S-vorm en waaiert naar boven uit. Dit geeft aan dat er structuur en sturing geboden wordt en
dat er tevens ruimte is voor vrijheid. De vier kleuren van de organisaties zijn te zien in het logo.

Kernwaardes
Sonate onderschrijft vier waardes wat het wil uitdragen.
Eigenheid
Elke organisatie heeft een verhaal. Het komt ergens vandaan en wil ergens naartoe. Elke
organisatie heeft zijn eigen mensen, kinderen en ouders met daarin zijn eigen cultuur en

structuur. Dit brengen we tot uiting door elke organisatie zijn eigen kleur te dragen, zijn eigen
logo te voeren en zijn eigen plaats in het gebouw te hebben.
Verbinding
We hebben allemaal hetzelfde doel: de ontwikkeling van het kind zo optimaal mogelijk te
ondersteunen. Daarin vinden we elkaar en hebben we elkaar nodig. Dit komt tot uiting in
gezamenlijke bijeenkomsten te organiseren waarbij de invulling voor allen zinvol is.
Professioneel
Bij Sonate werken veel mensen. De meeste mensen kennen elkaar en weten elkaar te vinden als
het om de samenwerken gaat. We gaan professioneel met elkaar om en vullen elkaar aan waar
het nodig is. Doordat er verschillende professies onder één dak zijn maken we gebruik van
elkaars kennis. Beslissingen worden genomen op basis van de visie.
Toegankelijk
Sonate is een belangrijk gebouw in de wijk Grauwe Polder. Dat willen we uitdragen door een
festival te organiseren waarin de wijkorganisatie een rol speelt en waarbij de mensen uit de wijk
uitgenodigd worden. We versterken de toegankelijkheid door met elkaar samen te werken en
uitnodigend te zijn voor alle mensen die het gebouw betreden.

