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ONDERWIJSONTWIKKELING BINNEN DE VESTE 
We zijn op onze school druk bezig met het verder 
verbeteren van ons onderwijs. Vanuit het 
Daltondenken is het hele team het onderzoek 
aangegaan hoe we verdere stappen willen zetten in 
een ontwikkeling naar onderwijs op maat voor 
iedereen. 
Inmiddels zijn we op het punt gekomen dat voor ons 
duidelijk is welk onderwijs we onze kinderen het 
liefste gunnen. Daarbij zijn uitgangspunten 
geformuleerd van hetgeen waarvoor we staan en 
waar we naartoe willen ontwikkelen. We houden dit 
niet bij spreken over een wenselijke situatie…we 
gaan het ook doen!  
 
Uiteraard maken we elke stap weloverwogen; we 
houden vast wat goed is en verbeteren wat nodig is. 
Vanuit die gedachte gaan we verder op weg om 
toekomstgericht onderwijs te realiseren op Binnen 
de Veste. 
 
Enkele uitgangspunten die we vast met u willen 
delen: 

 We willen kinderen leren eigenaar te zijn van 
hun eigen leerontwikkeling. Vanuit 
persoonlijk leiderschap wordt 
verantwoordelijkheid gegeven en genomen. 

 De onderwijsbehoeften van de kinderen 
staan centraal. 

 We geven talent de ruimte.  

 We leren met- en van elkaar. 
 

Richting het einde van dit schooljaar plannen we nog 
een extra ouderavond, waarin we u meenemen in  
‘het waarom’ van deze ontwikkelingen, maar ook 
laten we de stappen zien die we gaan zetten of al 
gezet hebben. De datum van deze ouderavond 
maken we zo spoedig mogelijk bekend.  
 
We hebben er ontzettend veel zin in dit vorm te 
geven. We gaan het onderwijs verrijken zodat alle 
kinderen zich vol vertrouwen kunnen ontwikkelen 
binnen hun eigen talent! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

 11 april 

 12 april 

 17, 18 en 19 april 

 20 april 

 23 april – 4 mei 

 9 mei  

 10, 11 mei  
 

 Schoolvoetbaltoernooi (meisjes) 

 Afsluiting thema Water en Vuur 

 Cito groep 8 

 Koningsdag 

 Meivakantie 

 Meesters- en juffendag 

 Hemelvaartsweekend 
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OPROEPJE VAN MEESTER 

TON 
Voor de laatste ronde van de 
workshop vuurtorens en 
watertorens ben ik op zoek naar 
enkele lege HUGO-flessen (model 
Lidl).  Wie heeft toevallig nog een 
lege fles? We hebben de flessen 
dinsdagmiddag (en 
woensdagmorgen) nodig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UITNODIGING  

WATER EN VUUR! 
Alle ouders en/of verzorgers die willen 
zien hoe wij al een paar weken in de weer 
zijn met Water en Vuur, zijn van harte 
welkom op onze tentoonstelling: 
  

Donderdag 12 april  
tussen 14 en 15 uur 
  
Komt allen onze brandweerwagens, 
vulkanische uitbarstingen, 
onderwaterwereld en vuurtorens 
bekijken. Luister naar het waterorgel, 
dans mee met het Zwanenmeer en proef 
de Steensoep.  
 
Stoom uit je oren en schieten met rook? 
Het is allemaal te zien, volg het lichtje in 
de vuurtoren!  

 

U kunt uw kind(eren) in de klas ophalen 
en samen het werk bekijken. Alle 
kinderen blijven tenminste tot half 3 op 
school, daarna kunnen zij (samen met u) 
naar huis vertrekken. 
 
 


