
Zien & Zijn  
Wij willen zien en gezien 

worden. Vanuit werkelijke 
interesse elkaar onze 

kinderen en ouders leren 
kennen. Als wij onze kinderen 

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

zien wat je kunt… 

Samen
Waarom moeilijk doen als 

het ook samen kan? 
Op De Blinkerd 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
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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 laten ontwikkelen 

moet het lekker in zijn vel 
zitten. Wij geven elkaar 

ruimte en vertrouwen. 

Over “eruit halen wat erin zit” gesproken! Wat zijn we trots op die 
kanjers in groep 8. Zij haalden een geweldige score dit jaar op de 
eindtoets. Wat een mooi resultaat van 8 jaar onderwijs op De Blinkerd. 
Samen met kinderen, ouders en collega’s gewerkt aan de brede 
ontwikkeling van onze kinderen. 

CITO Eindscore 2016

2015

531.6

2016

533.7

2014

536

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 mooier dan nooit 
proberen. 

Ruimte

De eerste schoolweken in 
GOUD beslaan!

Een goed begin is het halve werk! Een 
krachtige start met je groep aan het begin 
van een schooljaar is cruciaal. Ieder 
schooljaar weer opnieuw. Daarom de 
volgende afspraak: wij beslaan de eerste 5 
weken van het schooljaar in GOUD. 
In deze gouden weken staat 
groepsvorming centraal en heeft de 

leerkracht een essentiële rol. In deze gouden weken werken en leren 
we coöperatief samen, leren we onszelf en de ander beter kennen. De 
gouden weken leggen samen met onze gedragsverwachtingen een stevig 
fundament voor een fijne groep, het hele schooljaar lang. Als dat geen 
goud waard is?! 

Op De Blinkerd praten we 
met elkaar en niet over 
elkaar.

Dat vinden wij belangrijk. Daarom zijn 
en gaan we steeds meer met onze 
kinderen in gesprek. Deze gesprekken 
zijn ook de LeidRaad voor onze interne 
leerlingbesprekingen.  Deze  krijgen  in 
2016 een andere vorm, waarbij ieders 
expertise en talent benut kan worden. 
Zo blijven we MET elkaar praten over 
GOED onderwijs. 

Waar een kleine school 
groot in kan zijn…

De leraren op De Blinkerd verstaan hun 
vak. De zorg op De Blinkerd gaat verder 
dan de deur van de school. Leerlingen 
en ouders worden gezien en gaan met 
plezier naar school. Kwaliteit op De 
Blinkerd is een zorg van en voor 
iedereen.

Loslaten… tijd voor 
herbezinning… 

We streven ernaar om zo goed mogelijk 
aan te sluiten bij de behoeften van onze 
kinderen.  Maar al dit maatwerk vraagt om 
meer RUIMTE op onze roosters en plannin-
gen. Ze moeten flexibeler en doelmatiger 
worden. Dit is een uitdaging, want meer 
variatie en flexibiliteit maakt de organisatie 
van ons onderwijs complexer. Hoe spelen 

we steeds actueler in op de vraag van onze leerlingen en wat voor een 
soort planning hoort daar nu bij? Daarover zijn we in gesprek met elkaar. 
Niet alleen met collega’s, maar juist ook met ouders en kinderen.   

Op een gezonde school als 
De Blinkerd… 

willen wij dat onze kinderen lekker in 
hun vel zitten, dan leer en werk je ook 
beter. Op De Blinkerd werken we aan 
een gezonde leefstijl door meer te 
bewegen, gezonder te eten en gezond-
heid op de agenda te plaatsen. Op een 
gezonde school als De Blinkerd is het 
prettig leren!  

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 erin zit. 
Dit door gebruik te maken 

van ieders talenten. 

BLINKERD
DE

Op De Blinkerd doen we de gewone dingen 
ongewoon goed! Iedereen is de moeite waard! 


