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Welkom!
Welkom op de reis van ons onderwijs naar ons nieuwe
schoolgebouw. Op deze route willen we jullie meenemen
in het proces wat tot nu toe heeft plaatsgevonden, wat
het heeft opgeleverd en welke stappen er nog genomen
gaan worden. Dit is wat je kunt verwachten:

1

Je ziet waar we vandaan komen.

2

Je weet wie we zijn en hoe het onderwijs wordt vormgegeven.

3

Je ziet ons proces van onderwijs naar de vormgeving van het gebouw en plein.

4

Je ziet impressies van het schoolgebouw: binnen en buiten.

5

Je ziet welke stappen er nog genomen gaan worden.

Aan het einde van de reis ben je op de hoogte van
onze gezamenlijke toekomst. We zouden het erg
waarderen als je feedback geeft. Als je vragen hebt,
schroom niet om één van de betrokkenen aan te
schieten! Veel plezier!

Let’s go!
Ga je mee?

Onze kernwaarden
Betrokken aandacht
We bieden een geborgen leeromgeving waarin
kinderen, ouders en medewerkers met plezier
werken. Betrokken zijn, accepteren van verschillen
en het respectvol omgaan met elkaar zijn voor ons
belangrijk. We laten ons inspireren door christelijke
normen en waarden en zien naar elkaar om. Wat
aandacht krijgt, gaat groeien en dat geldt voor
iedereen!

zelfstandigheid
We geven onderwijs waarmee
wij het kind mede-eigenaar
laten worden van zijn/haar eigen
ontwikkeling. Hierdoor krijgen
kinderen zelf beter zicht op waar
zij staan in hun leerproces en wat
ze nodig hebben om vooruit te
komen en kunnen ze zichzelf nog
beter ontwikkelen.

verbinding

Ons
onderwijs
wat zichtbaar wordt in

Ons onderwijs komt in onderlinge
verbondenheid tot stand. Om die
reden is de eigen groep de basis
voor het onderwijs van waaruit
gewerkt wordt. Tussendoor wordt er
groepsdoorbrekend gewerkt. Ieder
kind, medewerker, ouder en andere
betrokkene wordt gestimuleerd zich
te verbinden met anderen en bij te
dragen aan het doel om voor iedere
leerling het beste te bieden.

Ons vakmanschap komt tot
uitdrukking binnen en buiten
de klas. Onze schoolcultuur en
communicatie is professioneel. In
onze communicatie is vertrouwen
de basis waardoor personeel,
leerlingen en ouders daadkrachtig
en respectvol kunnen handelen.

...en door!

Plannen en organiseren
We werken vanaf groep 1/2 met een weektaak.
De weektaak heeft als eerste een pedagogisch
doel: leerlingen begeleiden om hun zelfsturing en
zelfverantwoordelijkheid te ontwikkelen. Als tweede
heeft de weektaak natuurlijk een organisatorisch
doel: omdat de kinderen een langere tijd zelfstandig
kunnen werken ontstaat er ruimte om ondersteuning
in te plannen voor kinderen die dat nodig hebben.
Dat kunnen kinderen zijn die extra hulp nodig hebben
of kinderen die meer aankunnen en behoefte hebben
aan verdiepte instructie en uitdaging.

Kindgesprekken
We vinden het belangrijk om op meerdere
momenten in gesprek te gaan met de
kinderen. Deze vorm van betrokken
aandacht heeft een positieve invloed op het
welbevinden van kinderen en wordt door
kinderen gewaardeerd omdat er serieus
naar hen geluisterd wordt. We krijgen de
onderwijsbehoeften van kinderen beter in
beeld, het versterkt de pedagogische relatie
en het eigenaarschap van de kinderen wordt
vergroot. We zijn goed voor elkaar!

Naast dat we als school de opdracht hebben om
het onderwijs inclusiever te maken, willen we dat
ook. We willen steeds beter leren omgaan met extra
ondersteuningsbehoeften van kinderen en waarderen
diversiteit. Hierdoor zijn we gericht op het wegnemen
van hindernissen voor leren en ontwikkelen. Net als
in ons onderwijs gaan we bij de leerlingenzorg ervan
uit dat ieder kind ontwikkelingsmogelijkheden heeft.
De extra ondersteuning in de klas vindt plaats in
alle groepen. Het kan voorkomen dat een leerling
een geheel eigen programma volgt voor een bepaald
vakgebied. In het kader van de leerlingenzorg geven
we ook specifieke aandacht aan kinderen die
meerbegaafd zijn.

We gebruiken voor rekenen, Nederlands en Engels
eigentijdse methodes en geven les volgens het
‘expliciete directe instructiemodel’. Binnen de
lessen zetten we coöperatieve werkvormen
in als middel om leerlingen te activeren en
samenwerkend leren te ontwikkelen. De leerkracht
organiseert en coacht de leerlingen op zelfsturing.
De leerlingen zijn medeverantwoordelijk. Kinderen
kunnen aan de slag met de verwerking van de
aangeboden leerstof op verschillende plekken. Op
het leerplein, een stilteplek of in de klas.

Lees onze uitgebreide
visie op het onderwijs.
Scan de QR-code!

Samenwerken
met partners
We werken nauw samen met
partners die ons onderwijs
versterken. Wij hebben een
gemene deler. Zij zetten zich net
als wij in voor onze leerlingen en
brengen hen altijd iets extra’s.
De samenwerkingen zijn uiterst
belangrijk voor ons. • Partou
kinderopvang • Jay’s Place
muziek, zang, dans • Melanchton
Businessschool • Educatieve tuin
Bleiswijk • Centrum voor Jeugd
en Gezin • Consultatiebureau
• Peuterspeelzaal •
Kinderdagverblijf • PPO
Delflanden

Om kinderen voor te bereiden op de
toekomst bieden we de kinderen gedurende
de dag COBI-tijd aan. Hierdoor ontstaat er
op een dag afwisseling tussen leren door
denken en leren door doen. COBI staat
voor Creatief, Onderzoekend, Burgerschap
en ICT. Het is onze overtuiging dat deze
vier speerpunten de basis vormen voor het
onderwijs van nu en de toekomst. COBI
helpt de leerlingen te vormen, op te leiden
en klaar te maken voor het leven na school
en voor banen die nu misschien nog niet
eens bestaan.

Buitenlokaal

Wereldorientatie
geintegreerd
Lees meer
over ons
onderwijs op
onze website

Samen het proces ingaan van vormgeven aan
een school vraagt van iedereen steeds dat
gemeenschappelijke doel voor ogen te houden
en vanuit dat doel te denken en te handelen.

Kinderen leren bij ons op school niet alleen in
de klas maar ook buiten in het buitenlokaal.
Dit betekent dat er buiten lessen worden
gegeven. De buitenlessen ‘in de praktijk’ zijn
een betekenisvolle aanvulling op de lessen
binnen. Het buitenlokaal zorgt ervoor dat
leerlingen op een andere manier leren. In het
buitenlokaal doen we met name een beroep
op de vaardigheden creativiteit, onderzoeken
en burgerschap.

Meer lezen
over COBI?
Scan de QRcode!

We bieden wereldoriëntatie geïntegreerd
aan met ruimte voor zelfstandig werken en
eigen onderzoek. Er wordt groepsdoorbroken
gewerkt aan een thema.

hoe ziet dat er dan uit?

Het
proces

December 2017
Start proces
toekomst Bleiswijk

2018-2019
Studiebijeenkomsten
met het team

krachten
bundelen

Juni 2019
Wereldcafé met ouders

vertrouwd en nieuw

cobi-tijd

basisvakken

zorg voor kinderen

vakmanschap

Uitleg bij alle
kernwaarden
lezen? Scan de
QR-code

Dit is onze
visie op het
onderwijs
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Ons onderwijs wat
zichtbaar wordt in...

kindcentrum
Onderwijs en opvang zijn op elkaar
afgestemd. Het gaat niet alleen om
de organisatorische afstemming
maar zeker ook over de inhoud en kijk
op wat elk kind nodig heeft om zich
optimaal te ontwikkelen. Zorgen voor
een goede ontwikkeling start al voor de
basisschool. Goed contact met ouders
en alle betrokkenen is van groot belang
om de ontwikkeling van elk kind zo goed
mogelijk te begeleiden.

Niet er op uit zijn zoveel mogelijk de eigen
identiteit en gewoonten te kunnen behouden,
maar denken vanuit overeenkomsten, rekening
houden met elkaar en elkaar wat gunnen. Die
houding vraagt durf om een mogelijk vertrouwde
invalshoek even aan de kant te zetten en zonder
oordeel, open en nieuwsgierig met elkaar in
gesprek te gaan, om zo te verkennen wat voor
een ander belangrijk is en waarom dat zo is.
We zijn vanaf oktober 2017 een proces in
gegaan, dat met een rapport en het voorbijgaan
van een datum van 1 augustus 2024 niet stopt.
Het proces tot nu toe is er een om trots op te
zijn en biedt veel vertrouwen. Bij de start van het
traject werd vooral gesproken over behoud van
verschil in identiteit, soms ook over imago en
daarmee over elkaar. Door de jaren heen hebben
we elkaar veel beter leren kennen.

2020

April 2020
Ouderraadpleging

2019-2020
Studiebijeenkomsten
met het team

Januari 2021
Start Programma
van Eisen

Juli 2021
Afronden
Programma
van Eisen

2022
Uitwerken
ontwerp

vervolg

Eind 2021
Selectie
Architect

September 2021
Vaststellen Programma
van Eisen

Verhuizen
naar tijdelijke
huisvesting

2023-2024
Bouw

start van het nieuwe kindcentrum

•
•
•
•
•
•

We waren één team tijdens de lockdowns.
We bereiden samen thema’s voor en
wisselen materialen uit.
We volgen samen studiedagen.
We maken gebruik van elkaars expertise.
IB’ers en specialisten werken nauw samen.
We organiseren gezamenlijk activiteiten.
We delen lief en leed.
Personeel is inzetbaar op beide locaties.

van het nieuwe
gebouw

Impressies
van het nieuwe
gebouw

en dan de vraag...

Hoe komt
dit alles
samen in
een nieuw
gebouw?

Dit levert voordeel op in tijd, werkdruk en
kwaliteit. Samenwerken waar kan. Daarnaast
hoeven veranderingen en vernieuwingen
niet altijd groots te zijn of te wachten op de
nieuwbouw. In de afgelopen jaren hebben we
op tal van momenten samengewerkt, zoals:
•
•

Impressies

‘Leren door denken, leren door doen.’

Voordat de stap gezet kan worden richting
ontwikkeling van een nieuw onderwijsconcept
is het goed om te inventariseren wat we
nu hebben op beide locaties. Goede dingen
hoeven immers niet weg en daarnaast is
afstemming op een zo snel mogelijk tijdstip
van belang.

Mei 2021
Gesprekken met
‘expertise ouders’

Impressies
van het nieuwe
gebouw

Samenwerking, Veiligheid, Respect,
Probleemoplossend vermogen,
Samenhang, Toekomstgericht

samen sterker

Juli 2020
Instemming
MR fusie beide
scholen

2021

4
de poort

Themahoek bouw op het
leerplein, leuk voor BSO

binnen

buiten

plein

de wiekslag
Positief (pedagogisch) klimaat, Rust
& structuur, Veiligheid, Doelgericht,
Zelfstandigheid, Vakmanschap
‘Goed voor elkaar.’
Een school waar kinderen, ouders en
leerkrachten goed voor elkaar zijn en
waar het onderwijs goed voor elkaar is.

Tribunetrap naar de
centrale hal

Ruimtehoge opbergruimte
BSO
in de wand, ook voor

Bekijk alle
impressies op
Padlet

Bekijk alle
impressies op
Padlet

