
 ieder kind verdient het om te stralen;

 werken vanuit eigen kracht en talent;

 eerst het kind, dan de leerling;

 vitale leerkrachten;

 niet ik en mijn klas, maar wij en onze school;

 meer samenwerken met omgeving;

 doelgericht onderwijs;

 functionele leer- en werkruimtes;

 onderwijs, anders georganiseerd.
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Wij leveren doelgericht en ervaringsgericht onderwijs voor ieder kind 
Werken aan de ontwikkeling van ieder kind vanuit doelen in plaats van 
leermethoden. We laten kinderen in aanraking komen met de 100 talen 
die zij tot hun beschikking hebben. Door middel van duidelijke instructies 
en doelen kunnen we samen gefocust en ervaringsgericht leren.

Klas doorbrekende ateliers & leerunits 
Kinderen werken, tijdens een blok van circa acht weken, drie uur per week 
in een atelier naar keuze. Van klassikaal naar klas doorbrekend. 
(Sport, spel & beweging  |  Taal, communicatie & sociale media  |  Natuur & milieu 
Muziek, dans & expressie  |  Kunst & cultuur  |  Wetenschap & techniek)

Samenwerken met omgeving 
We gebruiken de kracht van co-creatie door actief en intensief samen 
te werken met ondernemers, ouders, opleidingsinstituten en andere 
partners in educatie. Samen met hen blijven wij werken aan een 
goede onderwijskwaliteit.

Toevoeging van moderne vakken 
Aandacht voor innovatie, innerlijke wijsheid en sociale weerbaarheid met 
moderne vakken als programmeren, ondernemen, Engels en mindfulness. 
We gebruiken 21e eeuwse kennis en vaardigheden in ons onderwijsaanbod 
en blijven inspelen op ontwikkelingen in de maatschappij.

Creativiteit en ondernemerschap 
Het aantal ondernemers met lef groeit enorm in Nederland. Mensen 
zijn van nature creatief, ondernemend en zelfsturend. Wij moedigen 
deze eigenschappen aan door kinderen te stimuleren om onderzoekend, 
gemotiveerd en doelgericht ontdekkingsreizen aan te gaan.

nog even op een rij: wat maakt onze school bijzonder?

Meer aandacht voor mens & natuur
Onze kinderen gaan onderzoekend leren op het gebied van mens en natuur. 
Samen gaan we onze groene omgeving ontdekken. Daarnaast is er ook 
veel aandacht voor innerlijke drijfveren, energiebronnen, wijsheid, sociale 
weerbaarheid en onze gezamenlijke ambitie: van werkdruk naar werkgeluk. 

Herken jij je ook in onze uitgangspunten?

Nieuwsgierig geworden 
naar onze school?

Wij vinden het leuk 
als je komt kijken!

Wij laten jouw kind
stralen!

Onderwijs , ander s  georganis eerd!
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SlimFit: denken, organiseren en handelen 
vanuit de onderwijsbehoefte van kinderen, 
gekoppeld aan talenten en mogelijkheden 
van leerkrachten. (www.innovatieimpulsonderwijs.nl)

Met alle bovengenoemde partners en professionals werken 
we aan een gezamenlijke ambitie: de kwaliteit van het 
onderwijs omhoog en de werk- en prestatiedruk omlaag.
Wij laten hierbij geen onderwijsmethodes los, maar pakken 
ze anders vast. Het gaat in die zin niet zozeer om de hele 
grote stappen, maar liever de juiste stappen. Op deze 

manier werken wij op een innovatieve en realistische manier 
aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor ieder kind.

Door met een vaste structuur te werken en de dag 
te verdelen in drie vaste blokken, is ons onderwijs 
overzichtelijk en duidelijk. Zo is er met een persoonlijke 
aanpak voor ieder kind tegelijkertijd ook veel rust en 
orde in onze scholen.

We werken doelgericht en data gestuurd aan de basisvakken 
taal, rekenen en (begrijpend) lezen. Daarnaast kunnen kinderen 
kiezen uit zes verschillende ateliers die twee keer per week worden 
aangeboden. Tijdens deze ateliers is er ruimte voor creatieve, 
cognitieve, wetenschappelijke en expressieve workshops.

St. Martinus Bussloo en Brede school Antonius de Vecht werken 
intensief samen en gaan het onderwijs anders organiseren, 
geïnspireerd door de principes van SlimFit. Wij hebben een enthousiast team van 
leerkrachten die gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor ‘onze’ kinderen.

De verantwoordelijkheid stopt dus niet bij de muren 
van het eigen klaslokaal. Natuurlijk heb je als ouder 

wel een aanspreekpunt als het gaat om jouw kind. 

Kortom: één eindverantwoordelijke en de 
zekerheid van een vaste groep.

Wij bieden kinderen prikkelende leer-en 
werkplekken aan. Zo hebben wij een speel-
leerplein, een samenwerkplein, een stilteruimte en 

verschillende instructieruimtes. Waar het namelijk 
om gaat, is dat ieder kind zich op een eigen manier 

ontwikkelt en op een andere manier leert.

St. Martinus Bussloo en Brede school Antonius de Vecht bieden een betrokken 
scholengemeenschap waarin intensief wordt samengewerkt met ouders, ondernemers, 
vakdocenten, PABO’s, specialisten en partners buiten de school. We ondersteunen elkaar waar 
nodig, delen onze kennis en gaan samen op onderzoek uit. Zo leren wij van elkaar en met elkaar! 

Wij werken nauw samen met diverse opleidingsinstituten waarmee wij op onderzoekende 
wijze constant in beweging blijven. Samen met hen ontwikkelen 

wij nieuw onderwijs en participeren wij tevens in 
wetenschappelijke onderzoeken.

onderwijs, anders georganiseerd

Ieder kind verdient het om te stralen! Jouw kind leert 
immers het best als jouw kind zich gelukkig voelt, met 
onderwijs dat past. Wij bieden ieder kind gepersonaliseerd, 
prikkelend en uitdagend onderwijs, waardoor jouw kind zich 
optimaal ontwikkelt. Onderwijs ‘op maat’ omdat ieder kind 
anders is. De maatschappij verandert in een razendsnel 
tempo en het onderwijs moet daarin op gepaste wijze 
meebewegen. Dat vraagt om veranderingen in het huidige 
onderwijssysteem. 

Kinderen zijn van nature creatief, onderzoekend en 
nieuwsgierig. Eigenschappen die zij nodig hebben om 
zichzelf te ontwikkelen. Het onderwijs moet hen hierin 
uitnodigen en aanmoedigen. Dit doen wij door binnen 
onze school maar ook buiten, ruimte te maken voor 
boeiende lessen. Wij werken vanuit de inspiratie en 
het enthousiasme van kinderen.

Wist je dat de Scandinavische landen hun onderwijs al veel langer zo organiseren? 
Daar is reeds bewezen dat kinderen zich veel beter ontwikkelen.

Ieder kind verdient een vitale leeromgeving, 
vitale leerkrachten en passend, pakkend en 
boeiend onderwijs. Om dit te realiseren, is 
een persoonlijke aanpak noodzakelijk.
 
Op St. Martinus Bussloo en Brede school 
Antonius de Vecht is ‘gepersonaliseerd’* 
leren mogelijk omdat wij de kracht van 
kleinschaligheid gebruiken. Daarmee willen 
wij realiseren dat kinderen (mede)eigenaar 
worden van hun eigen leerproces.

* Gepersonaliseerd leren: een persoonlijke 
benadering van ieder kind waarbij kinderen 
op basis van eigen doelen zelf een keuze 
hebben in de manier waarop ze leren.

de nieuwe & gepersonaliseerde leeromgeving

met vaste structuur

samen sterk

van werkdruk naar werkgeluk

“Door het onderwijs anders te organiseren, 
    willen wij kinderen leren het beste uit zichzelf te halen!”

midden in de samenleving


