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Talenten ontwikkelen 

Berk en beuk… groots in ‘prikkelend’ onderwijs. 

Op een gastvrije, respectvolle manier willen we samen leven en elkaars ontwikkeling respecteren.  

Interesses van kinderen en het rijke pallet aan talenten staan centraal. Ook de aanwezigheid van 

academie en sportverenigingen op onze locatie zorgt voor een verrijking!  

We willen niet enkel figuurlijk een school in beweging zijn. Bewegen en gezonde levensstijl vinden 

we in onze school belangrijk! Daarin investeren vinden we een must! 

 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑣𝑟𝑖𝑗ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡 𝑣𝑜𝑜𝑟 𝑖𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒𝑒𝑛 𝑖𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑟𝑖𝑗𝑘. 

Dit start van bij de inschrijving tot het laatste moment dat een leerling bij ons de school 

verlaat. 

Inschrijving: Iedereen is welkom. We respecteren mensen van alle werelddelen en  alle 

levensbeschouwingen. Voor  kinderen met beperkingen is de draagkracht de norm. 

Sociale vaardigheden: Van de peuterklas tot het 6de leerjaar wordt er gewerkt aan de 

sociale vaardigheden. Respectvol samenleven vergt inspanningen! 

 Bij de kleinsten vinden we de methode ‘er zit een schat 

verborgen in jezelf’ .  

 In de lager klassen wordt er gewerkt met weekkaarten 

waar iedere maand een hoofdpunt centraal staat.  

 Drie deelvaardigheden worden dan wekelijks beoordeeld met              

 

                zeer goed                   goed              kan beter 

Wisselende jaren: Als school hebben we in 2009 de beslissing genomen om alle klassen 

jaarlijks te mixen. 

 Daardoor kennen de leerlingen na een aantal jaren bijna alle kinderen van hun 

leerjaar. 

 Er wordt minder ruzie gemaakt op de speelplaats. 

 Er is meer kans om andere vrienden te maken. 

 Dit geeft ons ook de mogelijkheid om bij te sturen waar nodig. 

Met onze “buurscholen” onderhouden we een goede relatie. 

Af en toe organiseren we gemeenschappelijke activiteiten. 

 Voorbeelden 

o Kleuters krijgen samen met kinderen van De Kim 

‘Sherborn’.  

o Kinderen van De Sam komen voorlezen. 

o Gemeenschappelijke sportdagen. 


