
Zien & Zijn  
We ZIJN wat we zeggen en 

ZIEN elkaar. Leraren en 
leerlingen laten zien wat ze 

kennen, kunnen en wie ze 
zijn. We verantwoorden in 

woord en beeld ons leren en 
werken, onze keuzes naar 

ouders, de buitenwereld en 
naar elkaar.

Samen
We leren en werken in 

betekenisvolle verbinding 
met elkaar en met de 

werkelijkheid om ons heen. 
We waarderen diversiteit, 

daarmee is een school een 
democratische gemeenschap 

en draagt eraan bij. 
Iedereen is verantwoordelijk 

voor de hele school; we 
voelen ons er veilig. 

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 is onze LeidRaad. 

Ieder kind is onze opdracht. 
We leren het kind en zijn 

talenten kennen in al zijn 
eigenheid, creativiteit en 

diversiteit. Leren en lesgeven 
is persoonlijk. We leren en 

werken op basis van respect 
en vertrouwen met hoge 

verwachtingen wederzijds.

Onderwijs
Ons onderwijs deugt. 
Leren en lesgeven is 

intellectueel uitdagend. 
De kerndoelen zijn voor alle 

leerlingen. De weg ernaartoe 
verschilt zoals leerlingen 

verschillen. Alles wordt 
ingezet voor leren en 

lesgeven, ook het
beschikbare geld.

Voor het tweede achtereenvolgende jaar worden leerlingen van groep 8 
geplaatst in het voortgezet onderwijs op basis van het advies van de 
basisschool. De Cito eindtoets wordt afgenomen in april, als de leerlingen 
al geplaatst zijn. Toch zien we gemotiveerde leerlingen als ze aan de 
toets beginnen! We zijn dan ook heel trots dat ze zulke goede resultaat 
halen voor de Cito eindtoets, onze groep 8 kanjers! 

CITO Eindscore 2016

2015

535.9

2016

536.4

2014

534.3

We maken ruimte voor 
onderzoek, vakmanschap 
en talent. We kiezen voor 

diepgang. We durven te 
twijfelen. We stimuleren eigen 

keuzes. We maken tijd en 
hebben geduld. Leraren en 

leerlingen tonen eigenaarschap 
in de ontwikkeling van zichzelf, 

de ander, de omgeving. 
De leerling leert, doet, denkt, 

maakt, en de leraar stimuleert 
en ondersteunt.

Ruimte

Zien & Zijn op de Fonkeling

Eerste- en Tweede Stroming
We zijn onderwijsprofessionals. We 
faciliteren goed onderwijs voor onze 
leerlingen. ZIJN op de Fonkeling is 
inhoudelijk en betekenisvol. Op de school 
waar je geZIEN wordt, kan groei en bloei 
floreren. Je mag zijn wie je bent!

Samen binnen de Fonkeling 

Eerste Stroming
Basisschool De Fonkeling. We staan 
midden in de Piekenhoef, midden in de 
wijk, samen met al onze partners. 
Met de keuze voor onderwijs op de 
Eerste- of voor de Tweede Stroming 
doen we recht aan diversiteit. Omdat er 
nu eenmaal verschillen zijn! Niet in Oss 
maar wel samen met Oss. 

Tweede Stroming 
Basisschool De Fonkeling. We staan midden in de Piekenhoef, midden in 
de wijk, samen met al onze partners. Met de keuze voor onderwijs op de 
Eerste- of voor de Tweede Stroming doen we recht aan diversiteit. Omdat 
er nu eenmaal verschillen zijn. Kinderen van verschillende leeftijden leren 
van en met elkaar. De coaches werken in de units nauw samen om goed 
onderwijs te realiseren voor elk kind. 

Op de Tweede Stroming leer je echt samen. 

Onderwijs op de Fonkeling

Eerste Stroming
We willen ons onderwijs blijven 
ontwikkelen. Waarbij ons onderwijs 
meer is dan kerndoelen. De leerling van 
nu is de burger van de 21e eeuw! Leren 
en lesgeven is ons vak. Op de Fonkeling 
maakt de leraar het verschil.

Tweede Stroming
Gewoon goed onderwijs, anders georganiseerd. Leren en ontwikkelen zien 
wij als een proces. Ons aanbod gaat verder dan de kerndoelen. 
Persoonlijke doelen van leerlingen doen ertoe. De leerling van nu is de 
burger van de 21e eeuw! Met ieder kind werken we aan dezelfde 
kerndoelen, de manier waarop dat gebeurt verschilt per leerling. 21e 
-eeuwse vaardigheden krijgen veel aandacht in ons onderwijs.

Ruimte op de Fonkeling 

Eerste Stroming 
De ‘letterlijke’ ruimte in het gebouw biedt 
leerlingen en leraren volop kans om tot 
leren te komen. We maken keuzes in wat 
belangrijk is voor het kind om te leren. 
Ons gebouw biedt leerlingen uitdaging: het 
is eigentijds en modern. Ruimte krijgen, 
ruimte voelen, ruimte benutten. 

Tweede Stroming
Ruimte is echt ruimte. Ruimte inspireert. De ruimte in het gebouw biedt 
leerlingen en coaches volop kans om tot leren te komen. We maken 
keuzes in wat belangrijk is voor het kind om te leren. Kinderen krijgen 
de ruimte om eigen keuzes te maken in hun leerproces zodat zij op hun 
eigen manier tot leren kunnen komen. Ons gebouw biedt leerlingen 
uitdaging: het is eigentijds en modern. Ruimte krijgen, ruimte voelen, 
ruimte benutten.

Het kind op de Fonkeling 

Eerste- en Tweede Stroming 
‘Eerst het kind, dan de leerling’. Een kind 
mag zichzelf zijn. We zien het kind, we 
luisteren naar het kind en kennen hun 
leerbehoeftes. Dat betekent voor ons dat 
het kind (mede) eigenaar is van het 
leren: op inhoud en proces, betrokken-
heid en de mate van succes. We luiste-
ren naar het kind en kennen hun leerbe-

hoefte. Kinderen willen leren! Samen leren, inspireren, motiveren. Voor 
een leerling van de Fonkeling geldt: ‘Ik wil het, ik kan het, ik doe het!

De Fonkeling Eerste Stroming
Samen op weg naar je eigen toekomst.
Ons onderwijs: modern eigentijds en herkenbaar.

De Fonkeling Tweede Stroming
Ontdekken wie je bent, wat je kan en wat je wil. 
Samen, leren, inspireren, motiveren. 
Ruimte om jezelf te kunnen zijn.

-eeuwse vaardigheden krijgen veel aandacht in ons onderwijs.


