Samen
maken we
school!

Welkom op
OBS Route 0513
Bij binnenkomst op OBS Route 0513 zie
je het direct. Dit is een school die anders is
dan andere. Want waar zijn de klaslokalen?
Het is even wennen: grote leerpleinen,
kinderen van diverse leeftijden door elkaar
en niet alledaagse werkplekken. Wat ook
opvalt? De positieve sfeer en de rust!
OBS Route 0513 is een school met een verhaal
en dit verhaal vertellen wij u graag. Ons
OBS Route 0513 is een
openbare school. Iedereen
is welkom, wederzijds
respect en aandacht voor
uiteenlopende waarden
en normen vinden wij
belangrijk.
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Onze school is ontstaan uit een fusie tussen
twee scholen in Heerenveen. Deze fusie was het
startpunt van ons nieuwe onderwijsconcept,
TOM-onderwijs (Teamonderwijs Op Maat).
In het prachtige, nieuwe schoolgebouw binnen
MFC De Akkers, kunnen wij dit onderwijsconcept
optimaal vormgeven. We zijn trots op onze school,
die vanwege zijn bouw en inrichting opvallend is.
Het is de “school zonder muren” waar kinderen
met veel plezier leren, spelen, ontdekken en zich
ontwikkelen. De school bestaat uit twee grote
leerpleinen met verschillend ingerichte instructie-,
werk- en themahoeken. De kinderen krijgen letterlijk alle ruimte om hun eigen leerroute te verkennen
en te doorlopen, passend bij hun talenten en
ontwikkeling. Daarmee leggen ze een goede basis
voor een gelukkige route door het verdere leven.
Met deze visie en Heerenveen als thuisbasis, was
de naam OBS Route 0513 geboren.

DANST u met ons mee?
De manier waarop wij ons onderwijs vormgeven, heeft alles
te maken met wie wij als team zijn, waar we voor staan en
wat we willen uitdragen. Samen met ouders en andere samenwerkingspartners willen we een prettige en uitdagende
leeromgeving creëren.
Wij handelen en werken vanuit onze kernwaarden:
Diversiteit: uniek zijn
Autonomie: verantwoordelijkheid geven, nemen en delen
Nieuwsgierig: open staan voor de wereld om je heen
Samen: samenwerken(d leren)
Talentonwikkeling: matchen en stretchen
(talenten versterken, verbreden en ontwikkelen)

Hoera, naar school!
Naar school gaan moet fijn zijn, school moet boeien!
Want met het plezier komt immers ook de wil om te leren.
De wereld om ons heen verandert in snel tempo en een
positieve houding ten aanzien van leren is daarom belangrijk.
Het plezier in leren halen wij naar boven door kinderen hun
talenten en interesses te laten ontdekken. Uiteraard besteden
wij daarnaast ruim aandacht aan de kernvakken en de
basisvaardigheden rekenen en taal. Daarbij sluiten wij
aan op de zogenaamde 21st century skills.

Wij bereiden de kinderen voor
op de toekomst van morgen!
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Teamonderwijs Op Maat
Wat betekent dat in de praktijk?
Centraal uitgangspunt is dat geen enkel kind hetzelfde is.
Ze verschillen qua intellectuele, fysieke en sociale vermogens,
maar ook qua interesses, doorzettingsvermogen, concentratie,
leerstijl, etc. Kinderen volgen daarom bij ons gepersonaliseerde,
brede leerroutes, passend bij hun talenten en leerbehoeften
(Op Maat). Teamonderwijs betekent samen als team, maar ook
samen met de ouders de verantwoordelijkheid delen voor de
ontwikkeling van de kinderen. De organisatie van ons onderwijs,
de inrichting van de school en de inzet van onze leerkrachten en
ICT is op deze twee uitgangspunten afgestemd.

Onderwijsteams en vakleerkrachten
Binnen onze school kennen we een onder-, midden- en
bovenbouwunit. Iedere unit bestaat uit meerdere basisgroepen.
Een onderwijsteam van leerkrachten is verantwoordelijk voor het
onderwijs aan alle kinderen van de unit. Gezamenlijk verdelen zij
de (les)taken en hebben zij zich gespecialiseerd in een bepaald
vakgebied. Zo worden de rekenlessen gegeven door de vakleerkracht rekenen en de spellingslessen door de vakleerkracht taal.

“Doorloop
de route en
verwonder
je”
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Flexibele groepsindeling
We werken met flexibele groepen. Ons motto is: heterogene
groepen waar het kan, homogene groepen waar het moet.
Kinderen maken deel uit van een basisgroep met kinderen
van verschillende leerjaren (heterogene groep). Dit is hun “thuishaven” waarmee ze onder andere de wereldoriënterende vakken
en sociale vaardigheidslessen volgen. Daarnaast krijgen ze les
in rekenen, taal/spelling en lezen in kleinere, meer homogeen
gegroepeerde (jaar- of niveau)groepjes. Deze groepjes worden
samengesteld aan de hand van de persoonlijke
onderwijsbehoeften van de kinderen.

Werkplek op maat
De kinderen hebben geen vaste werkplek. Onze leerpleinen
nodigen uit tot het zoeken van je eigen leerplek. Afhankelijk
van het leerdoel en de leertaak kiezen de kinderen de werkplek
die hen daarbij het beste past. Dit kan soms een luie stoel in
een stil hoekje zijn of staand aan een hoge tafel.

Samenwerken
Aan de hand van een rooster volgen de kinderen gedurende
de dag diverse korte instructies. Daarnaast is er veel ruimte
voor zelfstandig werken. Wij zijn er van overtuigd dat kinderen
het meeste leren van en met elkaar. Het samenwerkend
leren heeft daarom een prominente plek.

Zelfstandigheid
Kinderen hebben vaak een grote drang naar zelfstandigheid.
Wij geven kinderen de zelfstandigheid die past bij hun leeftijd
en ontwikkeling. Door zelf te plannen, na te kijken en te
reflecteren op de eigen aanpak leren ze verantwoordelijkheid
te nemen voor hun eigen leerproces.

Actief leren
Bij actief leren staat het zelf ontdekkend en ervaringsgericht
leren centraal. We hebben verschillende leeromgevingen zoals
een creatief atelier, een kookstudio, een bibliotheek, een
gym- en speelzaal en een moestuin. Maar ook bij een vak
als rekenen vinden we ervaringsgericht onderwijs belangrijk.
Hoeveel glaasjes kun je inschenken met een liter water?
Door te doen en te ervaren, leren we.
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Thematisch leren
De wereld oriënterende vakken bieden wij aan in thema’s die
aansluiten bij de actualiteit en belevingswereld van de kinderen.
De kinderen ervaren dan als vanzelfsprekend de samenhang
tussen de onderwerpen. Het leren wordt daardoor betekenisvol
en gericht op de wereld om ons heen. Als school staan
wij immers ook midden in de maatschappij.

Mediawijs
Informatie- en communicatie technologie (ICT) is niet meer
weg te denken uit ons leven. Vanaf de middenbouw hebben
alle kinderen op onze school de beschikking over een eigen IPad.
De iPad ondersteunt de kinderen bij het volgen van hun eigen
leerroutes. Zo hebben ICT-geletterdheid en mediawijsheid een
belangrijke plaats binnen ons onderwijs.

Steuntje in de rug
Ieder kind is uniek en binnen ons onderwijsconcept willen wij
zo veel mogelijk tegemoet komen aan de verschillen die er zijn
en aan de onderwijsbehoeften van de kinderen. Gedurende de
schoolloopbaan volgen wij de kinderen systematisch in hun
ontwikkeling. Dit gebeurt via dagelijkse observaties, het bekijken
van het werk dat gemaakt wordt en door het afnemen van
diverse toetsen. Wij bieden extra ondersteuning als dat nodig
is. We streven hierbij naar een preventieve aanpak. Liever direct
ingrijpen dan later moeten handelen. Dit geldt zowel voor
kinderen die achterop dreigen te raken als voor kinderen die
juist een voorsprong hebben en extra uitdaging nodig hebben.
Onze intern begeleider ondersteunt de leerkrachten bij het
afstemmen van het onderwijs op de onderwijsbehoeften
van de kinderen.
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Samen met u
Ouders zijn een onmisbare schakel in de schoolloopbaan van
hun kinderen. Wie kent een kind beter dan de eigen ouders?
Met uw inbreng en ondersteuning zorgen we er samen voor dat
uw kind een fijne tijd heeft, maar ook dat het zich optimaal ontwikkelt. Kinderen vinden het leuk als ouders betrokken zijn bij
“het leven op hun school”. Ouders kunnen hier op veel manieren
invulling aan geven op onze school. Bijvoorbeeld door lid te
worden van de ouder- of medezeggenschapsraad of door
mee te helpen op school tijdens activiteiten of praktijklessen.
Wij staan altijd open voor uw ideeën en inbreng. Samen
met u maken we de school!

Communicatie
Open en transparante communicatie vormt de basis voor
een goede samenwerking. Wij maken gebruik van het
ouderportaal MijnSchool om u te informeren over schoolbrede
en groepsspecifieke ontwikkelingen. U vindt in het ouderportaal
onder andere nieuwtjes en (foto)verslagen van activiteiten.
Maar ook de planning en het inschrijven op de oudergesprekken
vindt plaats via het ouderportaal. Daarnaast vinden wij persoonlijke, laagdrempelige communicatie tussen individuele ouders en
leerkrachten belangrijk. Heeft u een vraag of
wilt u iets kwijt, onze leerkrachten zijn voor
aanvang van de lessen en na schooltijd
Ontdekken,
bereikbaar. Dit kan persoonlijk,
ontwikkelen,
telefonisch of via e-mail.
leren
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Meer informatie?
Wij hopen u met deze folder inzicht te hebben gegeven in onze school, OBS Route0513.
Wilt u meer weten, kijk dan op de website van de school
www.obsroute0513.nl
(hier kunt u ook de schoolgids downloaden)
Of op: www.scholenopdekaart.nl

Uiteraard bent u van harte welkom voor een
persoonlijke kennismaking.

Graag
tot ziens!

Meer informatie over ons schoolbestuur?

www.debasisheerenveen.nl
www.ambionholding.nl

De Basis is onderdeel van

Veluwelaan 47, 8443 AJ Heerenveen

