
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Welkom op de Bavinckschool! 
-Informatie voor ouders- 



 

 

Welkom! 
Hartelijk welkom op de Bavinckschool! We vinden het fijn dat u interesse toont voor onze school. Een goede 

basisschool kiezen voor uw kind is niet makkelijk. U wilt dat uw kind een fijne en goede schooltijd tegemoet 

gaat en de kans krijgt om zich optimaal te ontwikkelen. Op de Bavinckschool zijn we elke dag bezig om het 

beste uit onze leerlingen te halen. We doen dit met oog voor het kind en met respect voor ieders talenten. 

Daarom luidt ons motto ook: ‘Hart voor kinderen!’ 

In deze folder leggen wij graag uit waar onze school voor staat.  

 

Gereformeerd onderwijs 
De Bavinckschool is een gereformeerde school. Dit betekent dat wij onze 

leerlingen dagelijks voor willen leven vanuit het Woord van God. Leerkrachten 

vertellen regelmatig verhalen uit de Bijbel en er worden psalmen en liederen 

gezongen en geleerd. De christelijke feestdagen worden op school gevierd en 

elke twee jaar wordt er een zangavond georganiseerd rond een Bijbels thema. 

 

 

Erkende Kanjerschool 
De Bavinckschool is een erkende Kanjerschool. Dit betekent dat al onze 

meesters en juffen gecertificeerd kanjertrainer zijn en dus ook 

Kanjertraining geven in de groep.  

De Kanjertraining helpt kinderen om steviger in hun schoenen te staan en 

bewust te worden van hun eigen gedrag en keuzes. De kinderen leren 

positief over zichzelf en de ander te denken. Hierdoor voelen kinderen 

zich veilig. Uit onderzoek is gebleken dat veel kinderen na het volgen van 

de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere 

leerresultaten behalen. Ook onze leerlingen geven dit jaarlijks aan.  

 

Onderwijs op niveau 
Ieder kind is uniek en niet ieder kind leert dus op dezelfde manier. Dan kan het 

voorkomen dat een kind extra uitdaging of juist extra ondersteuning nodig heeft. 

Hiervoor hebben wij, onder leiding van onze IB-er, een uitstekende zorgstructuur. 

Uiteraard wordt u als ouder bij dit hele zorgproces nauw betrokken.  

Op deze manier proberen wij ons onderwijs zoveel mogelijk aan te laten sluiten 

op de onderwijsbehoefte van uw kind.  

 

Onderbouw: Ontwikkelingsgericht leren 
Bij de kleuters werken wij ontwikkelingsgericht. We halen de echte 

werkelijkheid de klas in. Dit doen we door te werken met thema’s die 

aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Bijvoorbeeld de 

tandarts of de bouw. In de klas spelen kinderen het echte leven na in 

de verschillende hoeken. We proberen hiermee de werkelijkheid 

zoveel mogelijk in de klas te halen, maar we gaan er ook bijna ieder 

thema op uit om op allerlei locaties dingen te ontdekken en te leren.  

Ook in groep 3 en 4 wordt zoveel mogelijk op deze manier gewerkt 

en leren de kinderen spelenderwijs lezen en rekenen.  

  



 

 

Bovenbouw: Onderzoekend leren 
In de bovenbouw werken we aan de hand van thema’s.  

Hierbij gaan we uit van Betekenisvol Thematisch Werken (BTW)  

en onderzoekend leren. 

Per jaar werken de kinderen aan vijf grote thema’s over de wereld, waarin 

allerlei vakken en actief burgerschap geïntegreerd aan bod komen. In deze 

thema’s krijgen de kinderen een basis aan kennis aangeboden en krijgen ze 

de ruimte om zelf te onderzoeken wat ze interessant vinden. Hierbij is veel 

aandacht voor de 21e -eeuwse vaardigheden zoals creatief denken, 

informatie vaardigheden, ICT-vaardigheden en mediawijsheid.  

Ook samenwerken vinden wij hierin erg belangrijk.  

 

Een stevige basis 
’s Morgens wordt er gewerkt aan de vakken lezen, taal, rekenen en spelling. 

Hiermee werken we op een structurele manier aan de kernvakken en leggen wij 

een stevige basis. Op de Bavinckschool maken we hierbij gebruik van de 

modernste methodes die vaak aangevuld worden met digitale leermiddelen. Wij 

geloven hierbij dat de leerkracht een belangrijke waarde is omdat die de 

kinderen écht kent en hen daarom op de beste manier kan ondersteunen. 

Alle resultaten worden bijgehouden in ons leerlingvolgsysteem.  

Twee keer per jaar ontvangt uw kind een rapport.   

 

Eigentijds onderwijs 
Op de Bavinckschool hebben we de beschikking over de modernste leermiddelen. 

In de groepen 1 en 2 worden veel verschillende digitale leermiddelen ingezet zoals 

educatieve apps op de I-pad en bijvoorbeeld de BeeBot. 

In de groepen 3 t/m 8 wordt vaak gewerkt op de Chromebooks,  

waar kinderen in hun eigen omgeving kunnen werken  

aan allerlei educatieve programma’s.  

 

Rust en structuur 
Wij horen zeer regelmatig dat er, met name op de ochtenden, zoveel rust in de 

school is. Wij vinden dit een groot compliment en zijn er dan ook van overtuigd 

dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen als er  

rust en structuur is in de groepen.  

Saai? Integendeel! De Bavinck bruist!  

Kijk maar eens op onze website of Facebookpagina.  

 

Tussenschoolse opvang 
Op maandag, dinsdag en donderdag is er gelegenheid voor de kinderen om tijdens 

de lunchpauze op school over te blijven. Onze vaste overblijfmedewerkster en 

enkele enthousiaste vrijwilligers verzorgen de opvang in een gezellige en 

huiselijke sfeer. Natuurlijk is er ook veel gelegenheid om lekker te bewegen en 

buiten te spelen. 

 

  



 

 

Samen leren – Samen werken – Samen vieren 

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen om leren zien naar elkaar en 

naar anderen. Binnen de school wordt er daarom veel samengewerkt. Zo 

helpen kinderen van de bovenbouw bij het leren lezen in groep 3 en 4 en 

bij de afsluiting van de thema’s in de groepen 1 en 2.  

Ook worden de christelijke feesten samen gevierd en is er een 

gezamenlijke afsluiting van de Gezin – School – Kerkweek, waarbij de 

kinderen aan elkaar laten zien wat zij in deze week geleerd hebben.  

Natuurlijk leren wij de kinderen ook om buiten de school om te zien 

naar anderen. Bijvoorbeeld door om te zien naar mensen die arm, ziek, 

oud of eenzaam zijn of naar de natuur waar we in leven. 

 

Betrokken ouders 
Wij zijn trots op onze betrokken ouders en zijn dankbaar dat we vaak een beroep 

mogen doen op bijvoorbeeld de ouders van de MR of Activiteitencommissie.  

Goede contacten en heldere informatie-uitwisseling tussen groepsleerkracht en 

ouders vinden wij noodzakelijk. Daarom vinden wij het belangrijk dat de lijnen kort 

zijn en de communicatie zo helder mogelijk.  

Wij zetten hiervoor verschillende digitale middelen in en organiseren, naast 

spreekavonden, jaarlijks activiteiten die gericht zijn op het ontmoeten van elkaar.  

 

 

Meer weten? 
Neem een kijkje op www.drhbavinckschool.nl of bekijk onze Facebookpagina, maar kom vooral even langs om 

onze school te bekijken. De leerkrachten staan u graag te woord. Van harte welkom! 

 

 

 


