PEUTER-KIJKOCHTEND!
OP ALLE BASISSCHOLEN IN HATTEM
VRIJDAG 8 APRIL VAN 9.00 TOT 11.30
'Word de meest

versie van

'LEREN MET HART EN ZIEL'

Leren met hart en ziel. Dat is wat ons
dagelijks drijft. Onze missie!
Dat betekent dat we staan en gaan voor
onderwijs waarin kinderen volop kunnen
groeien en bloeien. Samen geven we
kindgericht onderwijs vorm vanuit onze
kernwaarden, waarin de doorleefde
relatie met God centraal staat.
We geven onderwijs in een veilige
omgeving, waar de kinderen samen hun
unieke talenten kunnen ontwikkelen.
Kinderen krijgen leerstof en instructie
op maat, dit betekent dat ze in de eigen
niveaugroep instructie krijgen.
Zo organiseren we het onderwijs in een
soort circuitmodel, het zogenaamde
Bloeiwijsmodel. Leerlingen komen in
steeds
wisselende
instructiegroepen
samen. Binnen dit model wordt er een
beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en het eigenaarschap
van de leerlingen.

SUCCESVOLLE
JEZELF!'

'EEN VEILIGE PLEK OM TE
GROEIEN'

Wij bieden iedere leerling zoveel mogelijk
onderwijs op maat, waardoor elk kind een
passende
schoolloopbaan
krijgt.
De
sociaal emotionele ontwikkeling, een
veilige omgeving en het welbevinden zijn
de basis voor het leren. Uniek is dat we in
alle groepen thematisch werken. Dit zorgt
voor betekenisvol onderwijs en betrokken
leerlingen.
Samen met de ouders doen we er alles
aan om de kinderen succesvol te laten
zijn, of het nou een sportieve stuiterbal is,
een vrolijke vriendjesmaker, een stille
luisteraar of een serieuze studiebol.
Jarenlange ervaring heeft ons geleerd wat
daarvoor nodig is. We noemen dat onze
'succesformule'. Succes is…
- Er samen voor gaan
- Je eigen keuzes maken
- Met elkaar lachen
- Leren van je fouten
- Nieuwsgierig blijven
- Rekening houden met elkaar
- Open staan voor een ander
- Dingen durven
- Jezelf kunnen zijn
- Trots op jezelf zijn
- Weten wat je gelukkig maakt
- Geloven dat je het kan

Basisschool De Zaaier - Dorpsweg 117, 8051XT Hattem

038-4441886 - directie.dezaaier@florion.nl

Ons motto is "Jan Jaspers... een veilige
plek om te groeien".
Wij zijn een open christelijke basisschool
en werken vanuit een basis van
vertrouwen, veiligheid, rust en respect.
Met bevlogenheid geven wij iedere dag
eigentijds onderwijs aan onze leerlingen.
Onze
lessen
kennen
een
heldere
instructie
en
gaan
uit
van
de
mogelijkheden van de leerling. Daarnaast
is er volop aandacht voor ontdekkend en
onderzoekend leren in de les, in
hoekenwerk,
en
op
ons
groene
schoolplein.
Bijzonder aan onze school is de aandacht
voor de Engelse taal, van groep 1 t/m
groep 8. We certificeren ons als VVTOSchool.
Basisschool Jan Jaspers - De Meenthe 28 , 8051 KV Hattem

Openbare Basisschool De Vlonder - De Meenthe 26 , 8051 KV Hattem

038-4441127 - Joanne Hogendoorn directeur a.i.

038-4448383 - info@obsdevlonder.nl

'SAMEN LEREN,
SAMEN GROEIEN'

De
Van
Heemstraschool
is
een
Protestants Christelijke Daltonschool met
een open sfeer van wederzijds respect.
Op onze school willen wij een veilige
omgeving aan uw kind bieden, zodat
ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.
Als Daltonschool bieden wij kinderen
structuur zodat zij, door middel van
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en
samenwerken tot leren komen.

'WORD WIE JE BENT'

Ons motto is: ‘Word wie je bent.’
Ieder mens is op zoek naar hoe hij/zij zou
willen zijn. Volwassenen hebben een
belangrijke rol in deze ontdekkingstocht.
Wij begeleiden onze leerlingen in de
groei naar volwassenheid om zich te
ontwikkelen
tot
zelfbewuste,
zelfstandige individuen die in staat zijn
weloverwogen beslissingen te nemen.
Wij laten ons hierbij inspireren door de
uitgangspunten
van
het
Katholieke
geloof.

De Van Heemstraschool werkt voor de
zaak- en creatieve vakken met IPC. IPC is
projectonderwijs waarbij we via thema’s
kinderen
uitdagen
en
nieuwsgierig
maken om te leren. Omdat we creatieve
vakken
en
zaakvakken
verbinden,
onthouden ze het beter. De kinderen
hebben met IPC meer plezier en
ontwikkelen vaardigheden voor het leven.

'SAMEN MAKEN WE DE SCHOOL'

Op Het Palet vinden we het belangrijk
dat kinderen zich bij ons thuis voelen en
met plezier naar school gaan. Vanuit
deze gedachte willen we ze stap voor
stap op weg helpen in de wereld om hen
heen.
In een veilig schoolklimaat is er niet
alleen veel aandacht voor cognitieve
vaardigheden als taal, lezen en rekenen,
maar wordt ook de creatieve en sociaal
emotionele ontwikkeling gestimuleerd.
Hierbij zijn het leren van en met elkaar
en ook het aanleren van sociale vaardigheden, belangrijke aandachtspunten.
Aangezien we op onze school veel
aandacht besteden aan het zelfstandig
werken, kunnen we aan de individuele
behoeften
en
mogelijkheden
van
kinderen tegemoetkomen. Al vanaf de
kleutergroepen wordt hier op een
speelse manier aandacht aan besteed,
uiteindelijk werkt ieder kind op Het Palet
met een takenkaart en leert zo te
plannen en zelf verantwoordelijkheid te
nemen.

Vanuit onze rol werken wij als team aan
onze
professionaliteit.
ICT
is
een
belangrijk
middel
voor
effectief
onderwijs en wij zetten dit optimaal in.
Wij oriënteren ons op onderzoekend
leren op het gebied van wereldoriëntatie.
Onze kernwaarden die wij uitstralen zijn:
Betrokkenheid,
passie,
vertrouwen,
ambitie en empathie.
Van Heemstraschool - Uilennest 10, 8051HB Hattem

Sint Andreasschool - Spoorstraat 22, 8051 MZ HATTEM

Openbare Basisschool Het Palet - Dorpsweg 33, 8051XS Hattem

038-4441277 - vanheemstraschool@stichtingcambium.nl

038 4442182 - Directie.andreas@catent.nl

038-4441924 - directie-palethattem@ooz.nl

