
Samen Ambion



E e n  F r i e s e  w i n d  d o o r  o n d e r w i j s l a n d !
Dit boek is verschenen in het kader van de fusie van Stichting De Basis en Onderwijsgroep Primus. Met ingang van 

1 augustus 2020 zijn wij samen Ambion. Medewerkers van Ambion zijn ambitieus en willen vanuit vertrouwen en met 

trots het openbaar onderwijs in de regio Heerenveen en De Fryske Marren duurzaam en eigentijds vorm blijven 

geven. We doen dit op een eigen, unieke manier onder de nieuwe vlag van Ambion. Ambion staat voor AMBitie In 

ONderwijs. Vertrouwen, verbinding en ontwikkeling staan bij ons centraal.

Ambitie in onderwijs
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Samenwerking zit diep in onze organisatie geworteld. Ambion is ontstaan uit samenwerking. 

Vanuit de overtuiging dat je samen verder komt en sterker wordt, zoeken wij in de verbinding 

naar groei. Scholen zoeken elkaar op op basis van gemeenschappelijk belang of interesse. Op 

deze manier versterken we het netwerk en maken we gebruik van elkaars talenten en ervarin-

gen. Door bovenschoolse samenwerking hebben wij specialistische expertise binnen de eigen 

organisatie belegd ten bate van alle scholen. We geven dit onze eigen Ambion invulling en 

stemmen de dienstverlening af op de behoeften van de scholen.

Het servicebureau biedt bedrijfsmatige ondersteuning en advies. De adviseurs staan naast de 

scholen om gezamenlijk de stap voorwaarts te maken op terreinen als onderwijskwaliteit, ICT en 

personeelsbeleid. We hebben een orthopedagogisch specialistenteam (BOU) met ervaren peda-

gogen die we bij de uitvoering van passend onderwijs inzetten. ICT speelt een toenemende rol in 

onze samenleving en dus ook binnen onze scholen. Alle scholen werken in de Apple leeromge-

ving. Door een breed netwerk van ICT bevlogen medewerkers in de scholen zorgen we voor een 

soepel functionerende ICT-organisatie. De iCoaches+ zijn daarbij de verbindende schakel tussen 

techniek en onderwijskundige uitvoering. 

Door al deze verbanden ontstaat een krachtig web waarin kinderen zich in alle veiligheid en vrij-

heid kunnen ontwikkelen. Maar ook een solide vangnet voor iedereen die bij ons betrokken is. 

S a m e n w e r k i n g  e n  v e r b i n d i n g Verbinding en samenwerking 
zijn essentieel binnen Ambion. 
Nu en in de toekomst.
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Met ons onderwijs zorgen wij ervoor dat kinderen goed geworteld raken en zich daardoor goed kunnen ontwikkelen op het 

gebied van vaardigheden, samenwerken en persoonsvorming. Door kinderen echt te zien, ze professioneel te begeleiden en 

door het geven van erkenning, creëren we een vruchtbare bodem. Een optimale omgeving waar kinderen kunnen groeien en 

zich kunnen ontwikkelen tot sociale, zelfstandige en kritische wereldburgers. Onze kinderen worden actief betrokken en denken 

mee in de bovenschoolse Kinder Innovatie Raad over ons onderwijs van morgen.

Samen met ouders, kinderen en medewerkers vormen we de robuuste Ambion-boom, waar onze scholen zich thuis voelen. Het 

eigen gezicht van Ambion en haar scholen presenteren we in dit boek. Iedere schoolplaat is uniek en vertelt het verhaal van 

de eigen school. Met het bekijken van de platen ontstaat een beeld van een goed gewortelde boom met stevige takken waar 

door de input van sterke leerkrachten maximale groei voor kinderen kan worden gerealiseerd. Samen maken wij het onderwijs 

in onze regio rijker, duurzamer en aantrekkelijker.

Ik wens je heel veel kijk- en leesplezier.

Ingrid Janssen,

Voorzitter College van Bestuur Ambion

Wij zijn Ambion

‘Een Friese wind door 
onderwijsland!’
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Op onze kleine dorpsschool zijn respectvol samenwerken, in-

dividuele groei én plezier de drie pijlers voor een gelukkige, 

succesvolle toekomst. Onze school community is maar klein 

en juist daarom kennen we ieder kind en elke ouder. Wij zijn 

betrokken bij de kinderen en de gezinnen en op hun beurt zijn 

kinderen en ouders betrokken bij de leerkrachten en de school. 

Onderwijs en opgroeien zien we als een gezamenlijke verant-

woordelijkheid. Ouders en school hebben ieder een eigen rol. 

Hoe beter ouders en school met elkaar omgaan des te beter is 

dat voor de ontwikkeling van het kind. We willen dat onze kinde-

ren veel te ontdekken hebben en dat ze leren samenwerken aan 

taken en opdrachten. Door het jaar heen organiseren we pro-

jectweken waarin van en met elkaar leren centraal staat. Om 

de talenten van kinderen optimaal de kans te bieden, leren we 

niet alleen binnen de muren van de school maar ook daarbuiten. 

Ons dorp heeft veel te bieden op het gebied van sport en cultuur. 

We werken nauw samen met veel van deze voorzieningen en 

partners.

Wij hebben het volste vertrouwen dat kinderen bij ons optimaal 

tot ontplooiing kunnen komen. Ieder in zijn of haar eigen tempo 

en met eigen talenten en interesses.

Onze school heeft de naam “Trijegeaster Honk” gekregen. Het is een knipoog naar het verleden, het heden en de toekomst. 

Hiermee wordt het samengaan van de drie dorpen Ouwsterhaule, Ouwster-Nijega en Oldeouwer gesymboliseerd. Onze 

school is een honk, een veilige plek, waar elk kind zich veilig voelt en zich op een prettige manier kan ontwikkelen tot een 

zelfstandige en verantwoordelijke wereldburger.

Wij zijn obs Trijegeaster Honk, Ouwsterhaule

J. Veldstraweg 49, 8513 CK Ouwsterhaule   T 0513 - 551 027   E trijegeasterhonk@ambion.nl   I www.trijegeasterhonk.nl

‘Bouwen aan 
de toekomst’
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Pr. Marijkeweg 7a, 8463 VJ Rotsterhaule   T 0513 - 552 022   E deschakel@ambion.nl   I www.deschakelrotsterhaule.nl
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Kenmerkend is ook het IPC programma dat de kinderen volgen 

(International Primary Curriculum). Onderzoekend leren staat 

daarin centraal. Iedere periode wordt er een thema gekozen en 

stimuleren we de kinderen om actief aan de slag te gaan als een 

echte onderzoeker. Je ziet IPC in de school terug door onder andere  

de “Leerwanden” in onze klassen. Daar zie je werk van kinderen, 

foto’s van activiteiten en de leerdoelen van het huidige thema. 

Wie de klas inloopt ziet direct welk thema er wordt aangeboden. 

De leerwand heeft nóg een belangrijke functie: kinderen zien 

zelf wat de leerdoelen zijn voor de komende periode. Door het 

ophangen van werk zien kinderen en de leerkracht ook wat de 

opbrengsten zijn. Door voortdurend op het werk te reflecteren 

worden kinderen betrokken bij hun eigen leerproces. Wat heb ik 

al geleerd en wat gaan we nog leren?

In de thema’s is natuurlijk veel plaats voor innovatie en digitali-

sering. Onze huidige maatschappij vraagt dat van ons. We leren 

kinderen over de mogelijkheden van nieuwe technologie en hoe 

hiermee om te gaan. Onze kinderen krijgen onder andere les in 

programmeren en robottechnologie.

Wij zijn Rotsterhaule en wij vormen een rots(t)vaste basis voor 

een mooie toekomst.

Bij De Schakel sluiten we aan bij de belevingswereld van ieder uniek kind, zodat het met onze hulp tot een mooie, eigen 

ontwikkeling kan komen. Bovenal zorgen we dat onze kinderen plezier hebben. Daarom leren de kinderen op onze school 

door spel en spelen. Ons veilige, sociale schoolklimaat vormt een solide basis voor ontwikkeling. Wij zijn een echte 

dorpse school en leren van én met elkaar en onze omgeving.

Wij zijn De Schakel, Rotsterhaule 

‘Samen zijn we de 
sterkste schakel’ 



Een school van

Binnendijk 24, 8461 LD Rottum   T 0513 - 551 666   E deynset@ambion.nl   I www.de-ynset.nl

‘Alles wat je aandacht 
geeft groeit!’

14 15

Wij zijn de kleine dorpsschool van Rottum waar iedereen elkaar 

kent. Als je voor het eerst als 4-jarige binnenstapt, voel je je direct 

thuis. Bij ons op school is lachen met elkaar heel belangrijk. 

We hebben plezier in leren en werken, we zijn enthousiast en 

delen veelvuldig complimenten uit. En fouten maken mag. Als 

er iets fout is gegaan dan helpen we elkaar. Door hard te werken 

aan deze fijne leer- en werkomgeving voorkomen we dat er kin-

deren buiten de boot vallen. En niet alleen de kinderen hebben 

recht op een fijne leer- en werkplek maar leerkrachten en niet- 

onderwijzend personeel ook. Ieder van ons vormt een even be-

langrijke schakel binnen het geheel. Leerlingen, leerkrachten en 

ouders. Samen maken wij de school.

obs de Ynset; wij zijn groot in het kleine!

De naam van onze school symboliseert dat wij het begin zijn in de verdere ontwikkeling van ieder kind. Daarnaast 

betekent het dat ons team zich iedere dag weer 100% inzet om samen met ouders en andere partners een fijn klimaat 

te scheppen, zodat kinderen met plezier samen kunnen leren. Bij ons op school mag je zijn wie je bent. Iedereen is 

verschillend. Juist dat maakt samen leven en samen werken zo boeiend en leerzaam. 

Wij zijn obs De Ynset, Rottum
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Prins Bernhardweg 33, 8453 XC Oranjewoud   T 0513 - 636 476   E alb-agnes@ambion.nl   I www.alb-agnes.nl

‘Vorstelijk onderwijs in 
het groen’

Individuele aandacht en onderwijs op maat staan bij ons centraal. 

We zien de kinderen en kennen hun specifieke behoeften. We 

bieden uitdagend onderwijs, zodat kinderen nieuwsgierig worden 

en vragen gaan stellen. Bij ons leren kinderen om samen te werken 

en door te zetten om doelen te halen. Zo leren ze gaandeweg en 

spelenderwijs ook wie ze zelf zijn en wat ze kunnen.

Wij werken met het Building Learning Power (BLP) programma. 

Hiermee ontwikkelen we het lerend vermogen van onze kinderen 

zowel op school als daarbuiten. Door het ontwikkelen en trainen 

van ‘leerspieren’ leggen wij de basis voor een leven lang leren. 

BLP vergroot ook nog eens het leerplezier, waardoor de leerresul-

taten van onze kinderen omhoog gaan. Leren en ontwikkelen 

doen we niet alleen binnen de muren van de school. Rond onze 

school leren we ook; we hebben sport- en speelvelden, een zelf aan-

gelegd natuurpad en een zelfgebouwd Amfitheater. En in de bossen 

rondom de school begint het avontuur direct voor onze deur. 

Bij ons op school kun je samen jezelf zijn!

Temidden van een prachtige groene omgeving staat onze kleine school. Wij zijn een ambitieuze school die het maximale 

uit kinderen wil halen, zodat ieder kind na de basisschool klaar is voor passend vervolgonderwijs.

Wij zijn Albertine Agnesschool, Oranjewoud



E.A. Borgerstraat 21-23, 8501 NC Joure   T 0513 - 413 906   E westermarskoalle@ambion.nl   I www.westermarskoalle.nl

‘Zijn wie je bent en 
worden wie je wilt’

Bij ons voel je je direct thuis. We zijn een veilige haven waarin je 

tijd en aandacht krijgt om je te ontwikkelen. We geven begrippen 

als plezier, creativiteit, veiligheid en geborgenheid inhoud. En 

we zijn pas tevreden wanneer ieder kind én elke ouder deze be-

grippen als vanzelfsprekend in de school ervaart. 

Ons professionele ‘ A-team’ van leerkrachten staat open om 

met je mee te denken. Naast ambitie heeft ze hoge én reële 

verwachtingen van alle kinderen. De verschillen die er tussen 

kinderen bestaan omarmen we. Juist die verschillen maken ons 

vak zo uitdagend. Vanzelfsprekend werken we nauw samen met 

onze ouders/verzorgers. Zij zijn onze partners in opvoeding en 

onderwijs.

Wij zijn apetrots op wat onze school te bieden heeft! Bij ons kun 

je ‘met sprongen vooruit’!

Wij staan voor samenwerking, communicatie en reflectie. Op onze school kun je je talent ontdekken en wij helpen je 

met plezier dat verder te ontwikkelen. Ons brede onderwijsaanbod daagt je uit en is op de toekomst gericht. We kijken 

daarbij goed naar de mogelijkheden van ieder kind. In de groepen gebruiken we de modernste onderwijsmaterialen. En 

onze klassen zijn rijk en uitnodigend ingericht. 

Wij zijn Westermarskoalle, Joure
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Julianastraat 1, 8465 RC Oudehaske   T 0513 - 677 369   E ithaskerplak@ambion.nl   I www.haskerplak.nl

‘Waar talent tot in de 
hemel mag groeien’

Onze leerkrachten zorgen voor een fijn klimaat om van en met 

elkaar te leren. Ze kijken goed naar de kinderen; zo ontdekken 

ze welke specifieke leerstijl past bij ieder kind. En daar maken 

ze in hun lessen weer dankbaar gebruik van.

Ken je het sprookje van Jaap en de bonenstaak? Jaap heeft een 

schijnbaar onvervulbare droom. Daarvoor moet hij naar de top 

van een enorme bonenplant klimmen. En ondanks dat iedereen 

het hem afraadt, klimt Jaap toch nieuwsgierig en vastberaden 

naar boven. Hij overwint zijn angsten, beleeft de spannendste 

avonturen en zet door. Aan de top wacht 

hem uiteindelijk zijn felbegeerde droom. Deze eigenschap-

pen van Jaap gunnen we ieder kind! Wij maken onze kinderen 

nieuwsgierig naar de wereld en al het moois dat die te bieden 

heeft. Juist daarom hebben wij een eigen bibliotheek, een tech-

nieklokaal, een speellokaal, een kookstudio en een schooltuin. 

Daar is het heerlijk ontdekken en leren!

Op It Haskerplak zijn we volop in ontwikkeling. Met ons gedreven 

team, de grote werklust en betrokkenheid zien wij de toekomst 

van onze kinderen vol vertrouwen tegemoet!

In de veilige leeromgeving van onze school is iedereen welkom en hoor je erbij. Wij leren kinderen betrokken te zijn op 

elkaar. Oud en jong leren met en van elkaar. In de ‘Gouden weken’ aan de start van ieder schooljaar werken we hard aan 

groepsvorming. Daarin staat samenwerking centraal, want samen kun je meer dan alleen.

Wij zijn obs It Haskerplak, Oudehaske
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Tsjillânleane 32, 8525 GR Langweer   T 0513 - 499 375   E swannestee@ambion.nl   I www.obstswannestee.nl

Samen groot(s) groeien; alle 

ruimte voor kennis en talent!’ Samen met de medezeggenschapsraad en de ouders staan we 

voor ‘de Gezonde school’. Daar hoort ook gezonde voeding bij. Dat 

draagt bij aan een goede ontwikkeling van kinderen. Het aanleren 

van gezonde eet- en beweeggewoonten is voor kinderen de beste 

garantie voor een lang en gezond leven. Daarom willen wij voor 

ieder kind gezond eten en drinken makkelijk maken op school. 

Onze combinatiegroepen stimuleren dat kinderen van en met el-

kaar kunnen leren. ‘Hoogste groepers’ helpen jongere kinderen 

waar nodig. ‘We halen de wereld dichtbij zodat we dicht bij de 

wereld zijn’. Wij bereiden onze kinderen voor op deelname in die 

wereld. We leren ze samen te werken, verantwoordelijkheid te ne-

men en ook oefenen in zelfstandigheid heeft een duidelijke plaats.

Naast dit alles zijn we een echte dorpsschool. We nemen actief deel 

aan het dorpsgebeuren en zoeken naar verbindingen met andere 

clubs / organisaties in en om Langweer. 

“It takes a whole village to raise a child’.

We zijn supertrots op ons multifunctionele gebouw waar de basisschool, peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang én 

de bibliotheek gehuisvest zijn. Het is dé plek bij uitstek om te groeien. Kinderen krijgen bij ons volop ruimte om zich te 

ontwikkelen tot sociale en zelfbewuste mensen. Vol van ambities en met een ruime blik op de wereld. 

Wij zijn obs ’t Swannestee, Langweer



24 25

Trijegea 16, 8517 HZ Scharsterbrug   T 0513 - 415 349   E debrege@ambion.nl   I www.obsdebrege.nl

‘Samen op weg, gedreven 
door ieders talent’ Het woord Brêge verwijst letterlijk naar de brug in ons dorp. 

Maar de figuurlijke betekenis is vele malen interessanter. Wij 

zijn de brug tussen thuis en school, tussen spelen en leren en 

de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs. Bij ons maak 

je stappen en wij helpen je daar aan alle kanten bij.

Op onze school voelen kinderen zich veilig en geborgen. Ze worden 

gezien en gehoord. Kinderen kunnen zichzelf zijn. Persoons-

vorming heeft op de Brêge een belangrijke plek. Samen met de 

ouders bouwen we aan dat fundament waardoor kinderen vol 

vertrouwen de wereld kunnen verkennen. We maken gebruik 

van de nieuwste leermiddelen. In de 21e  eeuw zijn vaardighe-

den zoals samenwerken, kritisch denken, probleemoplossend 

denken en creativiteit  belangrijker dan ooit. Informatie opzoe-

ken en op waarheid onderzoeken en vaardigheden functioneel 

weten toe te passen zijn voor ons net zo belangrijk als het heb-

ben van kennis.

Wij zijn de brug naar wereldburgerschap!

Wij zijn een tikje eigenzinnig. Wij onderscheiden ons doordat we niet alleen een ‘schoolse’ school zijn. De Brêge zien we 

als het hart van het dorp. Wij zijn dé sociale ontmoetingsplek voor jong en oud. We halen de buitenwereld de school in en 

werken zowel binnen als buiten de school. We maken voor projecten gebruik van inspirerende gastsprekers. Als eigenzinnige 

dorpsschool staan wij midden in de samenleving. 

Wij zijn obs De Brêge, Scharsterbrug
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Koningin Julianalaan 3, 8501 HL Joure   T 0513 - 413 632   E twafjilden@ambion.nl   I www.twafjilden.nl

‘In verbinding van 
wijk naar wereld’

Binnen ons onderwijs leren we kinderen verantwoordelijkheid 

te nemen en zorg te dragen voor een prettige leefomgeving in 

de school en daarbuiten. Er is aandacht voor omgang met el-

kaar, maar vooral ook voor plezierig samenwerken. Onze school 

kent een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat. 

Als onze kinderen zich veilig en plezierig voelen, kunnen ze zich 

optimaal ontwikkelen. Daarbij geloven we dat een goede fysieke 

en mentale gezondheid de basis vormen voor plezier in het leven 

en leren. We lopen een paar keer per week de ‘daily mile’ en eten 

dagelijks fruit en groente tijdens de pauze.

Onze school is een smeltkroes van verschillende kinderen en 

gezinnen. Iedereen is van harte welkom. We schenken aandacht 

aan die uiteenlopende achtergronden. Verschillen tussen kinderen 

en ouders gebruiken wij juist actief als uitgangspunt voor ons 

onderwijs. Ons onderwijs gaat vele malen verder dan alleen het 

aanleren van vaardigheden als rekenen, lezen en schrijven. Samen 

met onze ouders en partners in de brede school doen we er alles 

aan om gunstige voorwaarden te scheppen voor een harmonieuze 

ontwikkeling.

Wij zijn het werkveld voor de toekomst!

Met ons brede onderwijs- en leeraanbod prikkelen we de ondernemer in ieder kind. Wij maken dat kinderen nieuwsgierig 

worden, op onderzoek uitgaan en ontdekken. Dat doen we door samen te werken met onze partners in en om de brede 

school. We zijn uit op verrijking en ontwikkeling van de talenten van ieder kind. 

Wij zijn obs Twa Fjilden, Joure
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Zegge 2, 8446 CL Heerenveen   T 0513 - 624 386   E directieekkedehaan@ambion.nl   I www.ekkedehaan.nl

‘De bewegende 
school’

Ieder kind kan bij ons ontdekken waar zijn of haar talenten 

liggen. Daar maken we in ons onderwijs gebruik van. Als leer-

lingen en leerkrachten doen waar ze goed in zijn, werkt dat door 

in andere vakken. Hier geloven we in.

Op de Ekke de Haan zijn we continu in ontwikkeling. We volgen 

de nieuwste pedagogische en technologische inzichten op de 

voet. Zo zul je tijdens onze lessen regelmatig (klassieke) muziek 

horen. Door de hele school kunnen we deze muziek als achter-

grondmuziek instellen. Het is wetenschappelijk bewezen dat 

het brein nieuwe prikkels krijgt als er tijdens het leren muziek 

klinkt. Onze hersenen maken letterlijk nieuwe cellen aan door 

muziek en beweging. Waarom zouden we die inzichten dan niet 

gebruiken op school? Al onze leerlingen starten de dag in hun 

basisgroep. Na de startinstructie volgen de kinderen de route 

die het beste bij ze past. Daarna komen de kinderen in bewe-

ging. Sommigen gaan ergens alleen werken en anderen kiezen 

ervoor om met leerlingen uit andere groepen samen te werken. 

Leerlingen werken bij ons in de hele school. Niet alleen het klas-

lokaal, maar ook alle andere ruimtes in de school worden benut 

als werkplek. Zo houden we leren uitdagend en dynamisch. Onze 

leerlingen kunnen zo op een plezierige en gemotiveerde manier 

aan hun doelen werken.

Wij zijn de Ekke de Haan, 

met trots gedragen door ons talent!

We zijn een veilige en sterke school waar onze leerlingen met plezier leren. Successen vieren we. En complimenten geven 

hoort daarbij. Leren van elkaar en openheid hebben we hoog in het vaandel staan. Vertrouwen en verbinding zijn belangrijke 

waarden. We werken vanuit een duidelijke structuur met voor iedereen dezelfde regels en afspraken.

Wij zijn Ekke de Haan, Heerenveen
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Aise Bruggenswei 2, 8412 SW Hoornsterzwaag   T 0516 - 462 415   E itbutenplak@ambion.nl   I www.itbutenplak.nl

‘Buiten als basis(school)’; 
samen goed voor elkaar!

Vanaf 1 augustus 2020 zijn de Mr. J.B. Kanschool en Op ‘e Grins 

gefuseerd. It Bûtenplak werd onze nieuwe naam. Wij zijn een kleine 

plattelands- en streekschool in de regio. Bij ons voelen leerlingen 

zich prettig en veilig. Ieder kind wordt gezien en gehoord. Het 

kan zich bij ons naar eigen mogelijkheden ontwikkelen; “Ik ben 

goed, zoals ik ben’. We geven onze kinderen een stevige en brede 

basis voor hun verdere leven. Vol vertrouwen leveren we ze na 

acht jaar af aan het voortgezet onderwijs. De prachtig groene en 

natuurlijke omgeving rond de school wordt optimaal benut. Het 

nieuwe buitenlokaal is groot genoeg voor een hele klas. Een na-

tuurles, tekenles of leesles ligt voor de hand, maar ook reken- of 

taallessen geven we hier. Dat doen we ‘s zomers als het warm is. 

Maar ook als het lekker fris is in de herfst of als het regent. En in 

de winter trekken we gewoon een dikke jas aan. In een schooldag 

zorgen we voor afwisseling. Ons team verzorgt uitdagend en on-

derzoekend onderwijs op maat. Rekenen, taal en wereldoriëntatie 

combineren we met sport, bewegen, muziek en creatieve uitingen. 

Dat kan zowel binnen de school als daarbuiten.

Lessen over natuur en gezondheid hebben bij ons vanzelfsprekend 

een belangrijke plek. Leerlingen helpen mee bij het ontwikkelen en 

onderhouden van de schooltuin. We verbouwen onze eigen groente 

en fruit. En we hebben onze eigen kippen. Onze kinderen zijn net 

kleine ondernemers. We maken onze eigen jam. En we verkopen 

die naast fruit, groente en eieren vanuit de ‘schoolwinkel’.

Wij zijn supertrots op onze nieuwe school en hebben nog een hoop 

ideeën om met kinderen en ouders 

Op onze school lijken de muren weg te vallen. Bij ons leren kinderen vooral door te ervaren en te doen. We ontdekken 

en onderzoeken veel in de echte wereld buiten. De voordelen van meer bewegen, frisse lucht en een inspirerende om-

geving komen hier bij elkaar.

Wij zijn It Bûtenplak, Hoornsterzwaag
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Tsjerkebuorren 10, 8495 KH Aldeboarn   T 0566 - 631 285   E deboarne@ambion.nl   I www.deboarne.nl

‘Wij zijn groot 
in ’t kleine’ 

We voelen ons onderdeel van de gemeenschap en werken samen 

met veel organisaties en instellingen in Aldeboarn. Iedereen is 

welkom bij ons. We kennen elkaar en helpen elkaar. Bij ons kun 

je jezelf zijn. Zo vormen we een veilige thuisbasis voor kind en 

ouder. Als kinderen zich veilig en gezien voelen, halen ze het 

beste uit zichzelf en kunnen we de springplank zijn naar de (grote) 

wereld.  

 

Wij gaan uit van vertrouwen in elkaar. Samen zijn we verant-

woordelijk voor een fijne school. Wij verschuilen ons niet achter 

regels, methodes en protocollen maar zijn oplettend en proac-

tief. We spreken elkaar daar in openheid op aan en helpen el-

kaar wanneer dat nodig is. We zorgen voor een rijke, uitdagende 

leeromgeving omdat we onze school zien als oefenplaats voor 

de echte wereld. De wereld is flink in beweging. (Sociale) media 

overspoelen ons, de kinderen en hun gezinnen. Daarom vinden 

wij een kritische houding essentieel. Dat helpt kinderen in de 

vorming van een eigen mening. We leren onze kinderen kritisch 

te zijn op eigen werk, maar ook kritisch te lezen en te luisteren 

in debat met elkaar, meningsvormend en proactief. Onze kinde-

ren bouwen een eigen portfolio en leren eigen doelen te stellen. 

Ons team werkt aan de doorontwikkeling van het aanbod weten-

schap en techniek. Vanzelfsprekend gaan we door met het stimu-

leren van een onderzoekende en actieve houding bij leerlingen én 

leerkrachten. Want onderzoeken en nieuwsgierig zijn én blijven is 

voorwaarde voor verdere ontwikkeling. Het is het kloppend hart 

van ons onderwijs.

 

De Boarne is een openbare basisschool, midden in Aldeboarn. Wij zijn een nuchtere Friese dorpsschool. 

Wij gebruiken ons gezonde verstand bij het geven van goed onderwijs aan ieder kind. 

Wij zijn De Boarne, Aldeboarn 
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Barten 11, 8447 BS Heerenveen   T 0513 - 627 552   E directie.deoptimist@ambion.nl   I www.deoptimist.frl

‘De beste basis 
voor eigen koers!’

Dat ouders hun kinderen aan ons toevertrouwen vinden wij een 

grote eer. We zien het als een prachtige en uitdagende opdracht. 

Ons onderwijs gaat uit van de mogelijkheden van ieder kind. 

Hierin ligt de kracht waarop we voortbouwen. 

Daltononderwijs staat voor brede vorming. Daarmee dragen we 

bij aan zelfvertrouwen bij kinderen en een sterke persoonsont-

wikkeling. We dagen onze leerlingen op allerlei manieren uit om 

zichzelf verder te ontwikkelen. Ons wekelijkse muziekonderwijs 

en onze culturele projecten zijn daarvan mooie voorbeelden. Het 

kritisch en onderzoekend benaderen van moderne ontwikkelingen, 

is op de Optimist vanzelfsprekend. Daarmee gaan we met ons 

onderwijs voortdurend met de tijd mee. Met onze partners vormen 

we samen een brede wijkschool. Hier werken we gericht aan de 

versterking van de onderwijskansen van onze kinderen. Wij be-

schouwen de klas en de brede wijkschool als veilige haven. Hierin 

moeten kinderen zich gehoord en gezien voelen. En kinderen 

krijgen daarbinnen een eigen stem. Onze kinderen leren we om 

beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Ze voelen zich 

verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap. 

Op De Optimist wordt iedere leerling uitgedaagd om het beste uit 

zichzelf te halen. De visie van De Optimist: “De opbrengst, dat 

ben ik!”

Obs De Optimist biedt kinderen de basis voor hun verdere leven. Hier verzorgen we onderwijs met hoofd, hart en handen. 

We bieden onze kinderen de houvast die hen in staat stelt te functioneren in een complexe samenleving. 

Wij zijn obs De Optimist, Heerenveen 
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Ds. Veenweg 10a, 8456 HR De Knipe   T 0513 - 688 766   E compagnonsschool@ambion.nl   I www.compagnonsschool.nl

‘Pioniers van 
nature’

Plezier in leren is de basis voor goede leerprestaties. We hebben 

een fijne, sociale sfeer op school. Dit is voor onze kinderen een 

prettige plek om zich te ontwikkelen. Bij ons ontdekken en ver-

kennen kinderen hun eigen talenten. Wij leren ze hun weg in 

deze ingewikkelde maatschappij te vinden. Ze leren een positieve 

en onderzoekende houding aan te nemen, waarbij respect voor 

anderen centraal staat.

Met behulp van goede digitale programma’s op de iPad, komen 

we tegemoet aan de verschillen tussen leerlingen. De leerkracht 

zien we als een coach die kinderen leert leren. Onze kinderen 

werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en leerdoelen en 

hebben ieder een eigen portfolio. Er verandert ontzettend veel 

in onze wereld. Dit is de wereld waar onze kinderen in opgroeien. 

Daarom is innovatie belangrijk voor onze school. Wij willen 

meelopen met de ontwikkelingen op het gebied van ICT, maar 

liever nog een beetje voorop lopen. Wij zijn pioniers in hart en 

nieren. Dat betekent onder andere dat wij gericht en verant-

woord experimenteren met digitale zaken voor lesmethoden, 

rapporten (portfolio) en media. En we hebben een eigen E-lab. 

In dit lab kunnen leerlingen aan het werk met programmeren, 

robotica, AR (Augmented Reality), VR (Virtual Reality), ontwerpen 

en Wetenschap & Techniek. 

Maar uiteraard is lang niet alles digitaal. Wij zien ook veel voor-

delen in “bewegen & leren”. Je kunt nu eenmaal niet alles op de 

iPad doen. En gelukkig maar.

We hebben vertrouwen in onze leerlingen, onze ouders en in elkaar. We gaan uit van het goede van de mensen om ons heen. 

Als we veel vertrouwen geven, krijgen we dat ook terug.

Wij zijn obs De Compagnonsschool, De Knipe 
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De Stringen 1, 8491 HA Akkrum   T 0566 - 651 687   E obsakkrum@ambion.nl   I www.obsakkrum.nl

‘Midden in de wereld en 
meer dan een overbrenger 

We leren onze leerlingen, naast de basisvakken, vooral ook 
kritisch en creatief denken. We werken veel samen en zo 
lukt het vaak beter om problemen op te lossen. Een veilige, 
coachende omgeving is voor ons een absolute voorwaarde. 
We vinden het heel belangrijk om goed en respectvol met el-
kaar en de omgeving om te gaan. We hebben graag iets voor 
elkaar over en we zetten ons in voor goede doelen. Samen 
kunnen wij de wereld aan!

We willen vooral dat onze leerlingen, in de acht jaar dat ze bij ons 
zijn, zichzelf goed leren kennen. Bij ons leren ze vertrouwen te 
hebben in eigen mogelijkheden. Ze leren een eigen mening te 
vormen. Ze leren goed te luisteren en zelfstandig te werken. 
Zo ontwikkelen we het creatieve, kritische denkvermogen van 
kinderen. Het is onze taak om kinderen te ondersteunen en 

uit te dagen op al deze vlakken. Daarbij leggen we de lat hoog. 
De school is bovendien een ‘Gezonde school’. Onze kinderen 
zijn zich bewust van een gezonde levensstijl. We wijden lessen 
aan gezonde voeding en doen veel aan sport en bewegen. 
Soms is er zelfs een groentesoepje uit de eigen groentetuin. 

De mening van onze kinderen doet ertoe! We hebben een 
leerlingenraad. En we bevragen en betrekken onze leerlingen 
bij hoe ze zich voelen op school. Onze leerlingen zijn over het 
algemeen heel erg tevreden. Daar blijven we met elkaar hard 
aan werken.

Zo gaan we vol vertrouwen 
de toekomst tegemoet!

Obs Akkrum is een veilige thuishaven. Er is bij ons op school veel ruimte voor samen vieren en plezier maken. 

Iedereen is van harte welkom. Bij ons op school wordt ieder kind gezien. Je voelt je er snel thuis.

Wij zijn obs Akkrum, Akkrum 
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Schoterplein 29, 8448 RP Heerenveen   T 0513 - 633 140   E obshetslingertouw@ambion.nl   I www.obshetslingertouw.nl

‘Leren is leuk!’
Wij hebben veel aandacht voor feesten en vieringen op onze school. 

We doen mee met de vele sporttoernooien en ook op cultureel 

gebied zijn we een actieve school. Kinderen ontdekken bij ons wie 

ze zijn, wat ze kunnen en wat ze nodig hebben om op te groeien in 

onze maatschappij. Wij vinden het belangrijk dat er samenhang is 

in vakken als aardrijkskunde, biologie en geschiedenis. Wij maken 

daarom gebruik van het “International Primary Curriculum (IPC)”. 

Door het internationale aspect van deze methode leren kinderen 

verder te kijken dan Nederland. Ze ontdekken verschillen en over-

eenkomsten met andere landen en culturen op de hele wereld. 

Kinderen leren bij ons vanaf groep 1 al Engels. Dat komt onze 

kinderen later goed van pas. Bij de aangeboden thema’s worden 

activiteiten ontwikkeld, die rekening houden met meervoudige 

intelligenties, emotionele betrokkenheid en leerstrategieën van 

kinderen. Het Slingertouw is naast een school ook een erkend 

leerbedrijf en een academische basisschool. Wij begeleiden stu-

denten bij hun studie. Ze leren het vak bij ons in de praktijk. Zo 

leiden we toekomstige onderwijsassistenten en leerkrachten op. 

En een mooie bijkomstigheid is dat we zo ook extra handen in 

de klas hebben. Aan het eind van de schoolloopbaan is de grote 

‘UitSlingerdag’. Dan laten we onze kinderen na acht jaar op Het 

Slingertouw weer los. Met een gerust hart dragen we ze over aan 

onze collega’s van het voortgezet onderwijs.

Op Het Slingertouw slingeren wij onze kinderen 

vol vertrouwen de toekomst in!

We zijn een dynamisch en enthousiast team met hart voor onze kinderen. Wij zijn ‘grutsk’ op onze school met haar open 

cultuur. Hier werken, leren en leven ouders, team en de omgeving met elkaar samen. Wij geven graag onze passie door 

aan kinderen; leren is leuk! Daarom bieden we op Het Slingertouw boeiend en uitdagend onderwijs in een moderne en 

plezierige leeromgeving.

Wij zijn obs Het Slingertouw, Heerenveen 

Een school van
Ambitie in onderwijs
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Van Leeuwenhoekweg 8, 8451 CN Oudeschoot   T 0513 - 632 400   E directie.skoatterwiis@ambion.nl   I www.skoatterwiis.nl

‘Groeien met plezier’

Het doel van Skoatterwiis is kinderen de tools meegeven om 

succesvol de volgende stap te zetten in hun ontwikkeling. Het 

vervolgonderwijs vraagt om kennis en vaardigheden. Maar 

vooral een persoonlijke ontwikkeling die gericht is op zelfstan-

digheid en onafhankelijkheid. Wij geven leerlingen een samen-

hangend geheel van vaardigheden mee.

Kinderen van nu bepalen de wereld van morgen. Dat vraagt 

veel van ons en dat kunnen wij niet alleen. Daarom slaan we 

de handen inéén. Met ouders, school en samenleving. Samen 

bereiden we onze kinderen voor op de toekomst. Deze verbon-

denheid maakt ieder kind sterker. Daarmee begint de toekomst 

niet later maar nu! Wij vinden dat leren essentieel is om in de 

toekomst succes te hebben. Bij ons krijg je uitdagende leerstof 

op maat. Je leert over jezelf en de ander. Omdat we een kleine 

school zijn kennen we je goed en we zorgen ervoor dat we samen 

met jou en je ouders het beste uit jezelf weten te halen. Onze 

kernwaarden zijn plezier en verbinding. Plezier maakt leren ge-

makkelijker. En natuurlijk krijg je bij ons een stevige basis. Na 

acht jaar ben je helemaal klaar voor de volgende stap richting 

de toekomst. 

Skoatterwiis wordt een gecertificeerde Vreedzame School. Wij 

denken dat een goede geestelijke en lichamelijke gezondheid dé 

basis is voor goede schoolprestaties en welbevinden. Wij leveren 

als kindcentrum een actieve bijdrage en maken kinderen en ou-

ders bewust van het belang van een gezonde levensstijl.

We groeien met plezier op onze eigen wijze!

We zijn trots op ons Kindcentrum, dat onderdeel is van het multifunctioneel centrum. Wij zijn het kloppend hart van Oude-

schoot. Samen met onze partners, Kinderwoud en jeugdhulp, zijn we een veilige en fijne plek waar ieder zich welkom voelt.

Wij zijn obs Skoatterwiis, Oudeschoot 

kindcentrum
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Wolfsklauw 26, 8411 RC Jubbega   T 0516 - 461 753   E de-feart@ambion.nl   I www.de-feart.nl

‘Samen komen 
we verder’

Samenwerken met ouders vinden we belangrijk. We gaan als 

partners op weg. Samen met een gemeenschappelijk doel, maar 

ieder met een eigen verantwoordelijkheid. We hebben veel ou-

ders die meehelpen op school. Door samen te werken en elkaar 

positief en met respect te benaderen, ontstaat groei. Alleen samen 

kom je verder!

 

De Feart is een echte samenlevingsschool waar alle leerlingen 

en ouders welkom zijn. In een samenleving vol diversiteit leren 

wij de leerlingen om overeenkomsten te zien en de verbinding 

te zoeken met elkaar. Dat helpt mee om vertrouwen te hebben 

in de ander. Korte lijnen met andere partijen zijn ook fijn. In het 

gebouw zijn onder andere peuteropvang ‘It Healtsje’ en logopedie 

te vinden. Samen vormen we het kindcentrum. Dat is voor de 

kinderen en ouders heel handig. Er is ook een bibliotheek met 

wie we samen de voorleesdagen organiseren. En met de ouderen 

van ‘Wenwaerde’ worden regelmatig activiteiten georganiseerd. 

De Faert is daarmee een echte dorpsschool. We spelen in op de 

activiteiten die het dorp biedt en maken zo volwaardig deel uit 

van de ‘Jubbegeaster mienskip’. 

Creatieve vaardigheden, persoonsontwikkeling en burgerschaps-

vorming hebben, naast de basisvaardigheden, een belangrijke 

plaats binnen ons onderwijs.

Zo zetten wij samen met onze kinderen de eerste stappen op weg 

naar wereldburgerschap.

Op de Feart werken we met veel energie aan een veilige en sociale omgeving. Hierin kunnen kinderen zich optimaal ont-

wikkelen. Ieder kind is anders en ieder mag bij ons helemaal zichzelf zijn. Stap voor stap werken we aan een groeiend zelf-

vertrouwen en een zelfbewuste plaats in de samenleving. En daar hebben kinderen anderen bij nodig. Leeftijdsgenoten, 

leerkrachten en ouders. 

Wij zijn sws De Feart, Jubbega 
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Tureluurstraat 20, 8446 HM Heerenveen   T 0513 - 628 930   E  directie.vogelnest@ambion.nl   I  www.hetvogelnest.frl

‘Innovatief onderwijs voor 

kleine wereldburgers’

In ons brede aanbod is natuurlijk tijd voor de basisvaardigheden 

lezen, taal en rekenen. Maar ook op sociaal gebied geven we veel 

mee. We leren onze kinderen dat we goed met elkaar moeten om-

gaan. We leren ze verantwoordelijkheid te nemen. Ze leren dat 

ze fouten mogen maken en ook mogen excelleren. En er is veel 

aandacht voor bewegen, waarbij studenten van het CIOS ons on-

dersteunen met de bewegingslessen.

Schooldagen op Het Vogelnest kennen een vaste structuur met 

heldere regels. De ochtend is gereserveerd voor taal, lezen en 

rekenen. De middagen werken we aan projecten. Een leerling van 

Het Vogelnest heeft aan het eind van zijn of haar schoolloopbaan 

dus diverse prachtige projecten afgerond. Projecten met impact 

die kinderen zich later zullen herinneren. En die ruimschoots de 

kerndoelen voor wereldoriëntatie, wetenschap en techniek en 

kunstzinnige vorming omvatten. We zijn een ambitieus en inno-

vatief team. De nieuwste inzichten gebruiken wij in ons onderwijs. 

Hierdoor zijn onze projecten uitdagend. Kinderen werken aan pro-

jecten in de klas, op Het Binnenhof (centrale ruimte), of in de bibli-

otheek. En we hebben een echt laboratorium. Hier werken kinderen 

aan proefjes en programmeren. We hebben zelfs robots en kinde-

ren kunnen werken met het green screen.

Vanuit een groot vertrouwen in elkaar, onze leerlingen en ouders 

blijven we bouwen aan goed onderwijs. Zo zijn we klaar voor de 

toekomst!

De naam Het Vogelnest is gekozen door de kinderen van de school. Een toepasselijke naam voor een school in de Vogelbuurt 

in Heerenveen. Maar de naam zegt meer. Hij symboliseert ook wat we voor school willen zijn. Een warm en veilig nest en een 

oefenplaats voor de wereld.

Wij zijn obs Het Vogelnest, Heerenveen 
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Domela Nieuwenhuisweg 7, 8448 GK Heerenveen   T 0513 - 622 642   E it-oerset@ambion.nl   I www.it-oerset.nl

‘Je wordt wie je bent!’

Kernwaarden van waaruit wij werken zijn veiligheid, vertrouwen, 

groei, aandacht en eigenheid. Iedere dag doen wij ons best om 

ervoor te zorgen dat de school een veilige plek is waar leerlingen 

de ruimte krijgen om te kunnen groeien in eigenheid. Aandacht en 

het geven van vertrouwen zijn hiervoor een essentiële basis. Onze 

kinderen weten wat wij van hen verwachten. Dat geeft ze houvast. 

Door een voorspelbaar dagritme is de dag goed te overzien. Van 

alle leerlingen worden de onderwijsmogelijkheden en belemme-

ringen geanalyseerd. We kennen iedere leerling. En we vragen ons 

af; wat heeft dit kind nodig om te kunnen leren? Zo krijgt ieder 

kind een pakket, gericht op individuele onderwijsbehoeften.

Onze naam heeft een symbolische betekenis. Oerset is het Friese 

woord voor ‘veerpont’. Een verbinding tussen twee oevers. De ene 

oever is ons streven kinderen te leren het beste uit zichzelf te halen. 

De andere oever is het bereiken van ons doel om belemmeringen 

voor leren te verlagen of zelfs weg te nemen. Veel van onze leer-

lingen hebben baat bij specialistische ondersteuning. Bij ons zit 

dat wel goed. Ons team heeft een brede expertise. Veel van onze 

leerkrachten hebben extra opleidingen gedaan. Daarnaast werken 

we samen met veel extra specialisten.

Ouders zien we ook als specialisten in het kennen van hun eigen 

kind. Wij vinden het belangrijk om op een duidelijke, veilige en 

eenvoudige manier te communiceren met ouders. In de driehoek 

kind, ouders, leerkracht kunnen we immers gezamenlijk het meeste 

bereiken voor onze kinderen. 

Op It Oerset leggen we samen een stevig 

fundament voor de verdere toekomst.

It Oerset is een school voor speciaal basisonderwijs met specifieke aandacht voor leren en zorg. 

Onze visie is: eerst het kind, dan de leerling. Een kind dat vertrouwen krijgt, komt tot maximale groei. 

Wij zijn It Oerset, Heerenveen 
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Veluwelaan 47, 8443 AJ Heerenveen   T 0513 - 631 948   E directieroute0513@ambion.nl   I www.obsroute0513.nl

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.

Wij zijn obs Route 0513, Heerenveen 
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Schoterlandseweg 103, 8414 LR Nieuwehorne   T 0513 - 541 308   E directie.sevenaerschool@ambion.nl   I www.sevenaer.nl

‘Midden in ’t dorp 
én de wereld’

De Sevenaerschool heeft een enthousiast en betrokken team 

van onderwijsprofessionals. Leerkrachten die zich iedere dag 

weer inzetten om het beste uit de leerlingen te halen en ze een 

fijne schooltijd te bezorgen. Door gebruik te maken van moderne 

en innovatieve onderwijsconcepten, zoals de Apple leeromgeving, 

bieden wij alle mogelijkheden om een solide basis te leggen voor 

de toekomst.

De Sevenaerschool staat, als openbare school, open voor alle 

kinderen. Ieder kind en iedere ouder is welkom. Acceptatie, res-

pect, begrip en vriendschap vinden we binnen ons onderwijs 

niet alleen vanzelfsprekende zaken, maar ook van groot belang. 

Onderwijs en opvoeding zijn op school nauw met elkaar verwe-

ven en uiteraard is de rol van de ouders daarin heel belangrijk. Zij 

zijn, evenals de school, een wezenlijk onderdeel van de driehoek 

Kind-Ouder-School.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd in 

aanraking komen met facetten uit de kunst en cultuur. Jaarlijks 

organiseren we een aantal projecten. Wij werken daarin samen 

met veel enthousiaste en gedreven partners. Op ons open podium 

laten de kinderen zich dan van hun beste kant zien!

Wij zijn een fijne plek om samen te groeien!

We zijn een echte dorpsschool. En we kennen ieder kind. Dit speelt een belangrijke rol bij de invulling van ons onderwijs. 

Je kunt het merken in de persoonlijke aandacht voor kinderen en ouders en de korte lijntjes. Maar ook in het erkennen 

en gebruik maken van verschillen tussen kinderen. Kinderen leren bij ons op hun eigen manier en in hun eigen tempo. 

Wij zijn De Sevenaerschool, Nieuwehorne 
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‘Eigenwijs 
onderwijs op maat’

Op onze school werkt een enthousiast team met hart voor alle 

kinderen. Onze leerkrachten hebben vooral een coachende rol. 

Daarnaast kent ons team vakspecialisten. Samen begeleiden ze 

de kinderen stap voor stap naar volwassenheid. Wij zijn een be-

gaafdheidsprofielschool. We streven ernaar dat er voor leerlingen 

met een ontwikkelingsvoorsprong, (hoogbegaafde leerlingen) 

een passend en gestructureerd onderwijsaanbod wordt gerea-

liseerd, waarbij zij hun talenten kunnen ontwikkelen. Hiervoor 

hebben wij ons eigen onderwijsprogramma ontwikkeld. We willen 

samen een veilige leefgemeenschap zijn. Waar kinderen veel leren 

en met plezier naar school gaan. Maar waar ook ruimte is voor 

het ontwikkelen van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief ge-

drag. Er heerst een fijne sfeer binnen de groepen. Daarvoor werken 

we met het programma de Vreedzame School. Het is een pro-

gramma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. 

Het helpt onze school een hechte gemeenschap te vormen waarin 

we leerlingen actief aanspreken op hun verantwoordelijkheid 

voor elkaar, hun omgeving, voor de schoolgemeenschap en de 

samenleving.  We zien onze school dan ook als een veilige oefen-

omgeving. Kinderen mogen bij ons volop experimenteren, als in 

een minimaatschappij. Dit geeft ruimte voor de ontwikkeling van 

zelfdenkende, zelfbeslissende en verantwoordelijke mensen. Een 

goede samenwerking tussen school en ouders vinden we daarbij 

heel belangrijk. Dit draagt bij aan het schoolsucces van kinderen.

Daarnaast stimuleren we gezond eten en lekker bewegen. We 

hebben een schooltuin, waarin de leerlingen kunnen ervaren hoe 

leuk en lekker het is om samen fruit en groente te kweken en te 

eten. En we doen veel aan sport.

Op onze school krijgt ieder kind 

op eigen wijze onderwijs.

Goed lesgeven is de kern van ons werk. Dat doen we vanuit deskundigheid en met een flinke dosis passie. We hebben daarbij 

oog voor ieder kind. We werken met een open houding en gaan uit van wederzijds respect. Want met een goede relatie kom 

je tot de beste prestaties. 

Wij zijn De Tjongerschool, Mildam 
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‘Oefenplaats 
voor de wereld’

Wij bieden kinderen een sociale omgeving waarin zij worden ge-

prikkeld, maar ook als persoon worden gezien en gehoord. Ze leren 

vertrouwen op zichzelf en de mogelijkheden die worden geboden. 

Onze kinderen vullen aan het begin van het schooljaar een ‘ik’-rap-

port in. Bij de kennismaking samen met de ouders wordt dat be-

sproken. Kan ik zelfstandig werken, heb ik vertrouwen in mezelf, 

kan ik samenwerken? Kinderen kunnen aangeven hoe ze daar zelf 

over denken en wat ze nodig hebben. Dit zijn mooie gesprekken, 

waardoor het contact met de ouders meteen goed is gelegd.

De samenleving vraagt om zelfbewuste mensen, die beschikken 

over zelfinzicht en een lerende en kritische houding. De Van Maas-

dijkschool wil daar een funderende rol in spelen. Door jezelf te ken-

nen en te vertrouwen op je mogelijkheden, maak je een mooie start. 

Onze school is een school met historie, maar we gaan natuurlijk ook 

met onze tijd mee. We behouden dat wat al jaren goed is en ver-

beteren graag dat wat beter kan. We maken gebruik van moderne 

methodes, hebben een goed uitgeruste bibliotheek en vanaf groep 3 

krijgen alle leerlingen een iPad. De leerlingen gebruiken de iPad daar 

waar zinvol en nodig. Het is voor ons één van de instrumenten om 

modern en inspirerend onderwijs te geven. Maar ook om de leerlin-

gen op hun eigen niveau en naar eigen kunnen te laten ontwikkelen. 

Wij vinden de sfeer op school en een prettig sociaal klimaat een 

belangrijke basis voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom zijn 

wij een gecertificeerde Kanjerschool. Ons team is opgeleid om kin-

deren spelenderwijs eigen gedrag en dat van anderen te leren her-

kennen en op een positieve wijze te beïnvloeden. 

Wij bereiden onze kinderen gedegen voor op een volgende stap in 

hun jonge leven en leggen een solide basis voor de toekomst. De Van 

Maasdijkschool, een dijk van een school!

OBS van Maasdijkschool is een prettige, veilige omgeving voor leerlingen. Bij ons kunnen kinderen zich ontwikkelen tot 

zelfbewuste wereldburgers. Ieder kind op zijn of haar eigen manier en eigen tempo. 

Wij zijn De Van Maasdijkschool, Heerenveen
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