
Zien & Zijn  
Wij willen zien en gezien 

worden. Vanuit werkelijke 
interesse elkaar, onze 

kinderen en ouders leren 
kennen. Als we onze kinderen 

en ouders goed kennen, 
kunnen wij ook hun talenten 
en mogelijkheden benutten. 
Daarom is er tijd, ruimte en 

aandacht. Laat maar zien wat 
je kunt…

Samen
Waarom moeilijk doen 

als het ook samen kan. 
Op De Komeet doen wij niet 

moeilijk, wij doen het 
namelijk samen. We voelen 
ons veilig in een omgeving 

waarin iedereen zich 
gerespecteerd weet. We 

waarderen eigenheid, 
iedereen is uniek en de 

moeite waard. 

Leid aad

De school moet van ons samen zijn, 
want goed onderwijs maken we samen.
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Wij staan voor goed onderwijs. Het kind is onze LeidRaad. Verbonden met de wereld 

maken we ruimte en zien we elkaar. Samen eigenaar van ontwikkeling; wij zijn SKBO.

Het kind 
Het kind op De Blinkerd 

heeft recht op de dag van 
vandaag. Ieder kind is rijk en 
competent. Om dit optimaal 
te kunnen ontwikkelen moet 
het lekker in zijn vel zitten. 

Wij geven elkaar ruimte en 
vertrouwen. 

Onderwijs
Waar een kleine school 

groot in kan zijn… Hier doen 
we de gewone dingen, 

ongewoon goed. We hebben 
en houden onze basis op 

orde. We halen uit kinderen 
wat er in zit. Dit door gebruik 

te maken van ieders 
talenten. 

Als je SAMEN streeft naar hoge onderwijskwaliteit dan is het mooi als dat 
zichtbaar wordt in je eindopbrengsten. Echter willen wij hier niet het 
resultaat van de Eind-cito prijzen, maar het harde werken wat hieraan 
vooraf is gegaan. Met grote inzet van leerkrachten, met doorzettingsver-
mogen van de kinderen en betrokkenheid van de ouders onze doelen 
behaald en weer een stukje gegroeid. Want op De Blinkerd geldt… zonder 
inspanning geen resultaat.

Op 22 maart dineerde het team van De 
Blinkerd op bijzondere wijze samen. 
Tijdens dit diner wisten de collega’s 
elkaar namelijk te inspireren met 
betrekking tot onderwijsontwikkeling en 
de formatie op De Blinkerd en stond HET 
KIND op de agenda. Door te denken 
vanuit kansen en mogelijkheden kwam 
het team tot een groepsstructuur die 
toekomstbestendig en duurzaam is, 
waarin ieder kind tot leren komt en we 

onze stevige basis op orde houden. Deze nieuwe groepsindeling vraagt 
aandacht, tijd en ruimte en vinden we ook best spannend, maar het geeft 
vooral heel veel energie en een energieke leerkracht is de motor van ons 
onderwijs. 

Centrale Eindtoets 2017

2016

533,7

2017

534,4

2015

531,6

Ruimte omgeeft ons en door 
begrenzing worden we ons ervan 

bewust. Ruimte dient als 
instrument om ons onderwijs te 

organiseren en onze kinderen 
een gevoel van veiligheid te 

geven. Op De Blinkerd mag je 
fouten maken, want mislukken 

is zoveel beter dan nooit 
proberen.

Ruimte

Ik zet me in om mijn doel(en) te halen. 
De fout van vandaag, is mijn startpunt voor morgen! 

De Blinkerd kiest voor de rekenmethode 
Getal & Ruimte junior. Een methode van 
de 21e eeuw met aandacht voor creatief 
denken, samenwerking en probleem-
oplossend vermogen. 

Drie Blinkerdcollega’s kozen dit schooljaar 
op geheel persoonlijke wijze voor RUIMTE. 
Juf Pamela ging in januari met welverdiend 
pensioen, maar maakt nog graag RUIMTE 
voor De Blinkerd. Zij begeleidt vrijwillig 
elke week nog kinderen en daar zijn we 
heel dankbaar voor. Juf Frederiek heeft 
meer ruimte gemaakt in haar leven voor 
haar gezin. Zij maakte de dappere beslis-
sing om te stoppen met werken. We gaan 
haar enthousiasme en inzet missen, maar 

vooral haar als mens en collega. Meneer Joop heeft in meer dan 40 
onderwijsjaren heel veel mooie onderwijsmomenten mogen verzilveren, 
en in het bijzonder De Blinkerd zoveel gebracht. Maar als je meevliegt 
met de tijd, dan komt daar ook het moment dat je meer ruimte voor 
thuis en liefhebberijen wilt. Meneer Joop gaat dan ook met zeer welver-
diend pensioen. De Blinkerd maakt met veel respect een diepe buiging 
voor deze uitzonderlijk gepassioneerde leerkracht die het onderwijs tot in 
zijn diepste vezels voelt. 

BLINKERD
DE

Een goede samenwerking 
tussen de basisschool en 
peuteropvang is essentieel en 
leidt tot succes voor VVE en 
ouderbetrokkenheid op De 
Komeet. Dit werd mooi 
zichtbaar tijdens onze goed 
bezochte peuter-kleuterinloop 
op 24 mei met als thema 
verkeer.


