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Route 0513 ‘DANST 
met je mee!’

Samen met ouders geven we onze kinderen een stevige basis aan 

kennis, inzichten en vaardigheden. Zo kunnen ze de stap naar het 

vervolgonderwijs maken. We zijn daarbij uit op het ontwikkelen 

van een duurzame en nieuwsgierige leerhouding. Wij geloven in 

een leven lang leren.

Omdat niet één kind hetzelfde is, geven wij Teamonderwijs Op 

Maat (TOM- onderwijs). Kinderen volgen bij ons hun eigen ge-

personaliseerde leerroutes die passen bij hun talenten en leerbe-

hoeften. Zo leren, spelen en ontdekken onze kinderen actief en 

met veel plezier. Door te doen en te ervaren, leren we. Onze leer-

krachten verdelen de (les-)taken en zijn gespecialiseerd in bepaalde 

vakgebieden. Zo worden de rekenlessen gegeven door de vakleer-

kracht rekenen en de spellingslessen door de vakleerkracht taal. 

Daarnaast is er veel ruimte voor zelfstandig werken. Wij zijn ervan 

overtuigd dat kinderen het meeste leren van en met elkaar. Daar-

om heeft samenwerkend leren een belangrijke plek. We zijn heel 

trots op ons prachtige nieuwe schoolgebouw. De school is hele-

maal ingericht naar onze visie. Wij zijn een school zonder binnen-

lokalen. Er zijn twee grote leerpleinen met verschillend ingerichte 

instructie-, werk- en themahoeken. En we hebben ook een creatief 

atelier, een kookstudio, een bibliotheek, een gym- en speelzaal en 

een moestuin. Vanuit de instructies waaieren kinderen uit over alle 

verschillende leerruimtes. Afhankelijk van leerdoel en leertaak 

kiezen kinderen de werkplek die het beste past. Dit kan soms een 

luie stoel in een stil hoekje zijn of staand aan een hoge tafel.

Wij zetten ons iedere dag voor 100% in om onze kinderen voor te 

bereiden om gelukkig te participeren in een constant veranderende 

(kennis) maatschappij.

Wij handelen en werken vanuit vijf kernwaarden. 

Diversiteit, Autonomie, Nieuwsgierig, Samen en Talentonwikkeling.
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