
Zien & Zijn  
Wij etaleren wat we doen 

(website, prikborden, 
inloopmomenten) en geven 
kinderen de gelegenheid te 
laten zien wat ze kunnen, 

kennen en weten (o.a. 
Talentenshows, presentaties). 
Wij maken gebruik van elkaars 

talenten en kwaliteiten. Wij 
ondersteunen elkaar en 

spreken elkaar aan en zijn 
daarmee een voorbeeld voor 

onze leerlingen.

Samen
Kinderen leren samenwerken en 

maken hen bewust van de 
leerdoelen op het gebied van 

samenwerken en waarom we dat 
belangrijk vinden. Voortzetten 

van beleid op het gebied van 
actief burgerschap (‘buurt-

maatjes', ‘kunstmaatjes' en ‘early 
friends'). Binnen parallelgroepen 

onderwijs in basisvaardigheden 
efficiënter organiseren. Hierdoor 

kunnen we beter aansluiten bij de 
verschillen tussen kinderen.

Leid aad

Met het tweetalig onderwijs op de Nicolaasschool 
groeien kinderen op tot sociaal betrokken wereldburgers 
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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 
Vanuit onze behoefte aan warme 
overdracht tussen voorschool en 
school zoeken we actief contact 

met de kinderopvang/psz. 
Een andere opzet van het wereld 

oriënterend onderwijs, weten-
schap & techniek, Engels en 

creatief onderwijs (geïntegreerd 
middag onderwijs/thematisch 

middagonderwijs) draagt bij aan 
het ontwikkelen van zelfkennis 

en het ontplooien van 
individuele talenten.

Onderwijs
Bij de basisvaardigheden 

gaan parallelgroepen samen 
het onderwijs efficiënter 
organiseren. Het samen-

werken tussen kinderen wordt 
gestimuleerd. Het wereld 

oriënterend onderwijs, 
wetenschap & techniek, 

Engels en het creatief 
onderwijs wordt geïntegreerd. 

Talenten en kwaliteiten van 
teamleden, kinderen en 

ouders worden ingezet en 
beter benut. Uitdagend 

onderwijs wordt aangeboden 
aan de meerbegaafde 

kinderen. Wij streven naar 
meer gezamenlijke 

verantwoordelijkheid.

Nadat we in 2014 onder de inspectiegrens zaten hebben we de afgelopen 
twee jaar boven de norm gescoord. We zijn dan ook heel erg trots op 
onze leerlingen en het team dat daarvoor heeft gezorgd!
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Wij stimuleren kinderen tot meer 
eigen verantwoordelijkheid en 

zelfstandigheid. Door het anders 
omgaan met het WO, Engels en 

creatief onderwijs komt er meer 
ruimte voor kinderen en hun 

eigenaarschap. Inbreng, keuzes 
en eigenaarschap van kinderen 

vinden we belangrijk. Wij maken 
ruimte voor onderzoekend leren. 

De leerkracht is steeds meer 
naast kennisoverdrager ook 

‘coach' en begeleider.

Ruimte

Zien & Zijn binnen de 
Nicolaasschool

Het actieve burgerschap wordt 
gestimuleerd a.d.h.v. wat de kinderen zien 
en gaan zijn. Dit door projecten uit te 
voeren met bewoners van 
verzorgingstehuis De Wellen en mensen 
van stichting Dichterbij. Zo leren kinderen 
in de praktijk actief te participeren in onze 
maatschappij, met al zijn verscheidenheid. 

Ze leren verantwoordelijkheid en kijken zonder vooroordelen. Bovendien 
worden zij zich door deze praktijkgerichte aanpak bewust van het feit 
welke vaardigheden ze leren op school en waarom ze dergelijke 
capaciteiten leren. Early friends, Old Friends, Kunstmaatjes, 
Buurtmaatjes en Koomaatjes geven vorm aan dit actief burgerschap.

Samen binnen de 
Nicolaasschool

Eén van de hoogtepunten van het 
afgelopen half jaar was de opening van 
de expositie die hoort bij ons project 
kunstmaatjes. In dat project werken 
kinderen samen met cliënten van de 
Kunstfabriek. Dit jaar is de expositie in 
de bibliotheek.

Onderwijs binnen de 
Nicolaasschool

Maar het gaat niet alleen om de 
bestemming maar zeker ook om de reis 
daar naar toe. Kinderen van de 
Nicolaasschool leren verspreid over de 
diverse groepen zich de 21e eeuwse 
vaardigheden (21st Century Skills) 
meester te maken. De focus wordt 
gelegd op creativiteit, kritisch denken, 
probleem oplossend vermogen, 
communiceren, samenwerken, 
zelfregulering, ict en sociale en culturele 
vaardigheden. Dat gebeurt ook in het 
Engels. De kinderen werken aan hun 
wereldburgerpaspoort: een tastbaar 
bewijs dat ze klaar zijn voor de 
toekomst. 

Ruimte binnen en buiten de 
Nicolaasschool

“Iedereen is van de wereld en de wereld is 
van iedereen” zingen we! Maar hoe ziet die 
wereld eruit in de toekomst? Welk vaar-
digheden hebben onze kinderen nodig om 
zich te handhaven en uiteindelijk - ieder op 
z’n eigen manier - bij te dragen aan een 
betere wereld? Wij zetten ons in om onze 
leerlingen wegwijs te maken in een con-
stant veranderende maatschappij,  door 
vanuit de klas een open blik te houden 
naar de samenleving.


