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samen open blik 

dynamisch talent 

Nieuwsgierig geworden? 

Neem contact met ons op! 

 

Wij nodigen u van harte uit 

voor een rondleiding op onze 

school.  

 

Ons team laat u graag zien en 

ervaren hoe ons moderne 

onderwijs is ingericht! 

 

Graag tot snel!  

www.bs-breedeweg.nl 



samen 

- Onze kinderen werken in gemengde 

teams binnen de groep. Want als je het 

kunt uitleggen aan een ander, begrijp je 

het zelf ook! 

- We werken samen met verenigingen en 

betrokkenen in de wijk. Bijvoorbeeld:  

verenigingsgebouw ‘De Sleutel’, ‘Fanfare 

Jubilate Deo’, ‘Commissie herdenking 17 

september’ en ‘De Vlindertuin’. 

- We leren van en met elkaar. Coöperatief 

leren (samenwerken) is onderdeel van    

verschillende instructies en lesmomenten. 

- We werken samen met ouders en         

kinderen aan een optimale ontwikkeling. 

Bijvoorbeeld door het voeren van drie-

hoekgesprekken. 

 open blik 

- We zijn een school met een open blik. We 

staan open voor nieuwe ontwikkelingen en 

verbetermogelijkheden. We vragen ouders 

actief om met ons mee te denken.  

- Kinderen krijgen de ruimte om mee te den-

ken in wat ze willen leren, op welke manier en 

wie of wat ze daarbij nodig hebben.  

- Onze teamleden, van conciërge tot directie, 

zijn laagdrempelig te benaderen. Zij gaan 

graag in gesprek over de ontwikkeling van 

‘onze’ kinderen en ‘onze’ school. 

 talent 

 

- In onze ‘ontdekkuil’ kunnen kinderen hun 

talent ontdekken én ontplooien.                

Bijvoorbeeld in de techniek- of theaterhoek. 

- De leerkrachten hebben allen hun eigen 

talenten. Deze zetten we optimaal in binnen 

onze school. 

- We halen talenten naar binnen en zoeken 

ze op! Zodat we het onderwijs voor onze  

kinderen kunnen verrijken. We bezoeken   

bijvoorbeeld verenigingen, bedrijven,        

andere scholen en het Ixperium in Nijmegen. 

dynamisch 

- Onze maatschappij verandert snel. We         

bereiden kinderen voor op een dynamische  

toekomst. 

- Kinderen leren al op jonge leeftijd een 

(digitale) presentatie te maken en te              

presenteren aan de groep. 

- Binnen de hele school werken we met         

weektaken. Dit geeft ons de mogelijkheid om 

passende, dynamische opdrachten op niveau 

aan te bieden tijdens de werkmomenten. 

- Op een onderzoekende manier gaan we om 

met probleemstellingen die we tegenkomen in  

uiteenlopende situaties. 

- We zijn goed op de hoogte van de               

ontwikkelingen in onderwijsland. We bekijken 

deze kritisch en passen ons aanbod aan als     

dit nodig is voor onze kinderen. 


