
Kindcentrum de Stroom : ‘Als een vis in het water’ 

Op ons Kindcentrum is volop ruimte voor kinderen tussen 2 en 13 

jaar. Er is niet alleen verschil in leeftijd maar ook in interesse en 

talent; elk kind leert op een eigen manier vanuit een natuurlijke 

nieuwsgierigheid. De leerkracht stimuleert kinderen en helpt hen 

om na te denken en eigen keuzes te maken zodat ze met meer 

plezier leren en zien hoe goed ze vooruit gaan. 

‘Je kunt het! ’, dat is wat de leerkrachten tegen kinderen zeggen. 

Door regelmatig complimenten te geven en vertrouwen naar de 

leerlingen uit te stralen, groeien kinderen. Onze juffen en meesters helpen de kinderen écht en 

stimuleren ze om verantwoordelijk te zijn voor hun eigen ontwikkeling! Ieder teamlid heeft 

weer andere talenten en samen zorgen we ervoor dat kinderen zich ‘Als een vis in het water’ 

voelen. Dit gevoel van zelfvertrouwen is belangrijk om tot leren te komen. 

 

Met ons onderwijs gaan kinderen goed voorbereid de toekomst in. 

Vanzelfsprekend geven we goede reken- en taallessen. De kinderen kunnen daarbij op het 

eigen niveau werken door het gebruik van tablets en de leerkracht kan de resultaten van elke 

kind volgen en de moeilijkheidsgraad  of de behoefte aan extra oefening daarop aanpassen.  

Sommige vakken worden anders aangeboden. Aardrijkskunde, geschiedenis en biologie 

worden niet meer apart gegeven. In onze ‘echte’ wereld zijn ook geen hokjes. Kinderen leren 

hierdoor dat zaken met elkaar in verband staan en op die manier wordt de betrokkenheid bij 

het leren vergroot. Natuurlijk moeten ze soms luisteren naar uitleg van de leerkracht maar er is 

ook tijd om zelf te ontdekken en te onderzoeken. Door zelf aan slag te gaan, onthouden 

kinderen beter wat er geleerd is. Al doende vinden ze oplossingen voor problemen waar ze 

tegenaan lopen, gaan creatief denken en geven met meer zelfvertrouwen een presentatie 

over een bepaald onderwerp. 

 

Wij werken op onze school in twee units.  

Dit unitonderwijs is een bewuste keuze omdat kinderen kunnen werken op een niveau dat bij 

hen past. Het is op deze manier goed mogelijk om instructie aan kleinere groepen te geven.  

Kinderen leren zo om zelfstandig te werken. De leerkracht kan eventueel extra begeleiding 

geven aan kinderen die dat nodig hebben. Zelfstandig werken, leren samenwerken en 

rekening houden met elkaar helpt kinderen om goed voorbereid te zijn op hun toekomst. Ons 

openbaar onderwijs heeft niet voor niets als motto: ‘niet apart maar samen’. 

 

‘Kinderen van betrokken ouders doen het beter’. 

Dat is nu precies de reden waarom we graag met u samenwerken. We vinden het prettig 

als ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind. Ook voor ouders geldt dat zij zich 
‘Als een vis in het water’ moeten voelen op ons Kindcentrum. Loop gerust binnen als u vragen 

hebt of als er iets aan de hand is. We gaan graag met u in gesprek. 
 
 


