
Samen op expeditie

Expeditie 2019 - 2023



Komende jaren zijn bijzondere jaren voor LEV-WN. Met elkaar ondernemen 
we een ontdekkingsreis met de uitdagende missie om onze scholen tot  
oefenplaatsen te maken die kinderen voorbereiden op de samenleving van 
morgen. De clou is ‘toekomstgericht onderwijs’ de rode draad is ons perso-
neel vertrouwen en ruimte geven om te ontwikkelen richting dat toekomst-
gericht onderwijs.  

Onze startpositie is sterk en kansrijk, 

niet in het minst omdat we deze reis 

maken in vol vertrouwen op onze God 

en Vader. Daarnaast gaat het goed met onze 

25 voluit christelijke basisscholen: de basis is op 

orde, onze scholen blinken uit qua identiteit en 

we hebben goede medewerkers. Er ligt echter 

nog een uitdagende trektocht voor ons, met 

een duidelijk reisplan maar ook onvoorziene 

situaties, avonturen en kansen.  

Inleiding 
Geloof in ontwikkeling

Wij zijn daar op voorbereid.

De samenleving verandert voortdurend en dat 

vraagt aanpassing van onze scholen, medewer-

kers en ons bestuur, realiseren we ons. In dit 

Expeditieplan beschrijven we hoe we komende 

vier jaar deze dynamische expeditie gaan onder-

nemen. Wij hebben er zin in en zijn er klaar voor, 

in het vertrouwen dat onze God met ons 

meereist.
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Op onze 25 basisscholen 
scholen gebeurt wat ou-

ders willen dat een school doet: 
door voortreffelijk, christelijk on-
derwijs hun kinderen helpen zich 
te ontwikkelen. LEV Scholengroep 
West Nederland is eindverant-
woordelijk voor het onderwijs op 
al de scholen, waar dagelijks zo’n 
3800 leerlingen naartoe komen. 

Het geven van liefde en vertrouwen is onmis-

baar bij alles wat we doen. Dit landt echter 

alleen als liefde en vertrouwen voortkomen uit 

onze hartelijke liefde voor kinderen. Daar staan 

we dan ook voor: we hebben hart voor alle kin-

deren, zoals ook onze nieuwe naam LEV (‘hart’ 

in het Hebreeuws) raak verwoordt.

Ons hart is geraakt door de liefde van Jezus 

en dat inspireert ons om de toekomst gedurfd 

tegemoet te treden. LEV betekent namelijk ook 

‘durf’. In een weerbarstige samenleving heb je 

die durf nodig om leerlingen in liefde en ver-

trouwen richting een mooie toekomst te hel-

pen. Die uitdaging gaan we komende vier jaar 

van harte aan, wij gaan ervoor! 

 Onze kernwaarden
  Bij LEV-WN werken we vanuit twee prachtige kern-

waarden: liefde en vertrouwen. We omarmen deze 

waarden, ze kleuren in alles ons doen en laten.

 
LIEFDE

• Liefde bepaalt hoe we als leerlingen, ouders 

en medewerkers met elkaar omgaan.  

Wij kunnen de ander liefhebben omdat God 

ons eerst heeft liefgehad. 

Liefde leert open en eerlijk te communiceren.

•  Liefde maakt dat de mening van de ander, 

ook de leerling, ertoe doet.

•  Liefde helpt om tot een oplossing te komen 

als je het niet met elkaar eens bent, en je 

(weer) verbonden met elkaar te weten. 

• Liefde betekent dat je kunt vergeven. 

VERTROUWEN     

Vertrouwen is binnen LEV-WN een codewoord.  

Vertrouwen in onze Schepper, dat allereerst.  

Hij zorgt dagelijks voor ons en rust ons toe voor 

onze taken. Hij leert ons om onvoorwaardelijk 

vertrouwen te geven aan leerlingen. 

Bij LEV geven wij medewerkers het vertrouwen 

om vanuit hun professionaliteit te doen wat nodig 

is. Daar hoort transparantie over taken en verant-

woordelijkheden bij. En een open communicaties-

tijl: we durven ons kwetsbaar op te stellen.

Wij geven liefde en 
vertrouwen
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Onze leerlingen willen 
ontwikkelen en leren, de 

een schijnbaar meer dan de ander, 
maar ergens is die behoefte er 
altijd. Dit stempelt onze missie: 
op LEV-scholen stimuleren wij de 
ontwikkeling van élke leerling.  
Elk kind heeft bij ons gelijke  
kansen.

Ons geloof in God inspireert ons daartoe, met 

de Bijbel als bron en kompas binnen handbe-

reik: de beste tools tijdens een expeditie. Leer-

lingen bereiden we zo voor op de samenleving 

van morgen om - eenmaal op eigen benen - als 

solide jonge christenen hun plek in de maat-

schappij in te nemen. We geven hen de hoop 

mee die essentieel is om in een steeds meer 

verharde en verdeelde samenleving positief 

perspectief te hebben.

Ook ons personeel deelt in ons ‘geloof in ont-

wikkeling’: je bent als volwassenen nooit uitge-

leerd, is onze boodschap. Daarom geven we hen 

alle ruimte om zich verder te ontwikkelen tot 

bevlogen onderwijsverbeteraar, we moedigen 

hen er zelfs toe aan en faciliteren dit.

2. Wij geloven in  
ontwikkeling

Wij geloven in 
ontwikkeling

2
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Niemand weet hoe de  
wereld er over pakweg 

twintig jaar uitziet. Toch willen  
wij onze leerlingen voorbereiden 
op de wereld die komen gaat.  
Zij zullen daar immers volop  
deel van gaan uitmaken. 

Hoe maken wij hen daar klaar voor? De clou is 

‘toekomstgericht onderwijs’. Dit is inmiddels 

een veelgebruikte term, waar LEV-WN echter 

komende jaren doelgericht op focust. Hoe? 

• Onze basis is en blijft de voluit christelijke 

identiteit van al onze scholen: die verandert 

niet en blijft het fundament bij al onze 

plannen.

• Met al onze schooldirecteuren spraken we 

af tot een daadwerkelijke transitie van ons 

onderwijs te komen.

• Onze huidige en nieuwe medewerkers 

krijgen alle ruimte om te experimenteren 

met die transitie van leerstofgericht naar 

kindergericht onderwijs. Op iedere school 

gebeurt dat op een eigen manier. De leer-

stof is niet meer het uitgangspunt, maar 

de brede ontwikkeling van het kind staat 

centraal

9

Wij gaan voor toekomst-
gericht onderwijs

• Dit vraagt van al het LEV-personeel een  

omslag in denken en kijken: van onze  

huidige systeemwereld (regels, protocollen, 

prestatie-indicatoren) gaan we naar een  

‘leefwereld’ waar we elkaar in het hier en  

nu ontmoeten.   

• In plaats van een meer controlerende  

bestuurswijze kiezen we voor een bestuurs-

wijze waarbij eigenaarschap, ruimte en  

vertrouwen centraal staan.

• Inzicht geven in keuzes en handelen komt in 

het DNA van al onze medewerkers te zitten.

Dit beloven wij onze leerlingen:
Jij bent een door God geliefd kind, gezegend met 

passie en talent. Wij dagen je uit om dit volop in 

te zetten. We helpen jou om uit te groeien tot een 

jonge christen die van waarde is voor de samenle-

ving. Dat ben je waard en dat heb je in je!
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LEV-scholen zijn oefenplaatsen voor onze leer-

lingen. De school is voor hen een plek waar ze, in 

vertrouwen en liefde, samen met leerkrachten 

mogen bouwen aan een fijne toekomst.  

 

Ze leren:
• om vanuit een onderzoekende houding  

te denken;

• om verwondering te hebben voor Gods 

schepping;

• hoe ze zich verhouden tot anderen,  

hoe verschillend die ander ook is;

• te ontdekken wie ze zijn. 

Om onze belofte waar te maken is een goede  

samenwerking met ouders nodig, onmisbaar 

zelfs. Daar zetten we gericht op in. 

“De school is voor hen 
een plek waar ze, in 

vertrouwen en liefde, 
samen met leerkrachten 
mogen bouwen aan een 

fijne toekomst.”
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We hebben zin en energie 
om ons onderwijs komen-

de jaren toekomstbestendig te 
maken. We beseffen dat dit een 
proces is dat voortdurend bijstel-
ling vraagt maar zien uit naar dit 
avontuur. De lat ligt hoog, we zijn 
ambitieus en daar vraagt deze  
expeditie ook om. 

Onderstaande vijf ambities zijn, zonder uitput-

tend te zijn, richtinggevend:

EEN SPRANKELENDE IDENTITEIT  
IN EEN VERANDERENDE  
SAMENLEVING

Op onze scholen laten we zien dat geloven veel 

meer is dan je houden aan regeltjes. Kinderen 

gaan voor echtheid, geloof vanuit het hart.  

Wij vragen van al onze medewerkers dan ook 

dat hartelijke geloof, om van daaruit ruimhartig 

uit te delen van wat wij van onze God ontvan-

gen: liefde en vertrouwen. Dat geeft een prach-

tige glans aan onze voluit christelijke identiteit, 

die de Bijbel als basis heeft.

Dat onze identiteit geen dode letter is maar daad-

werkelijk sprankelt, zie je concreet terug op onze 

scholen: 

• Je proeft het in het samen zingen, bidden  

en de Bijbelverhalen vertellen.

• Je merkt het aan de gesprekken, juist ook  

als er hobbels te nemen zijn.

• We voeren als team geloofsgesprekken.

• In de geloofsopvoeding zijn we voor  

leerlingen belangrijke, authentieke  

identificatiefiguren.

• Iedereen is waardevol, wat je ook kunt  

of niet kunt.

• Niemand leeft alleen voor zichzelf.

• Je mag steeds opnieuw beginnen.

• Wij zetten onze gaven in voor elkaar.

• Verschillen in geloofsopvattingen nemen 

toe, en dat komt in toerustingsgesprekken 

open en eerlijk aan bod.

• Ook bij tegenslag vinden we kracht bij  

God en elkaar.

 

TOEKOMSTGERICHT LEV-ONDERWIJS

Bij LEV-WN denken we vandaag na over wat onze 

leerlingen voor de toekomst van morgen nodig 

hebben, daar stemmen we ons onderwijs op af. 

Dat vraagt van onze organisatie een ingrijpende 

verandering in denken en doen, die overigens al 

deels is ingezet. 

Onze ambities4

2
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Onze ambities zijn mooi en aantrekkelijk, zoals  

deze: 

• We geven kinderen een brede basiskennis 

mee.

• Innovatie en onderzoek typeren ons onder-

wijs.

• We werken aan een ideale balans tussen 

structuur en vrijheid bieden aan leerlingen  

en medewerkers.

• Wij ontdekken met elkaar de wereld en  

halen die de school in, bijvoorbeeld door 

samenwerking met ouders, vrijwilligers en 

bedrijfsleven.

• Het werken met moderne onderwijsmid-

delen, zoals tablets, is op alle scholen heel 

gewoon.

• Waar het kan, starten we bij onze 25 basis-

scholen Kindcentra (0 tot 12 jaar).

• We werken met hoofd, hart en handen en 

geven meer aandacht aan expressievakken.

• We toetsen niet om te meten maar om de 

ontwikkeling van de leerling te volgen.

 

LEV-MEDEWERKERS ZIJN BEVLOGEN 
EN VEERKRACHTIG

Onze medewerkers hebben hart voor alle kinde-

ren, daar begint het mee. Ze werken met plezier 

samen en zijn bevlogen en veerkrachtig. Als werk-

gever voelen we ons verantwoordelijk voor hun 

welbevinden en ontwikkeling. We zijn zuinig op 

onze mensen en dat merkt ons personeel.  

• Ze hebben plezier in hun werk.

• Ze willen in een tijd van tekort aan leer-

krachten graag op onze scholen blijven 

werken.

• Ze zijn dynamisch en vitaal en kunnen  

de werkdruk aan.

• Ze ervaren ruimte en vertrouwen, ook  

als er fouten gemaakt worden.

• Er is een gezonde balans tussen werk en 

privéleven.

• Ze kunnen omgaan met verandering en  

vernieuwing, ook als dit de eigen  

werkaanpak raakt.

• Ze willen blijvend ontwikkelen, het  

‘leven lang leren’ geeft hen energie.

• Ze zijn in staat om out of the box te  

denken en vanuit hun eigen specialisme 

met elkaar samen te werken.  

De LEV Academie ondersteunt medewerkers 

ook komende vier jaar bij dit duurzaam ontwik-

kelen naar bevlogenheid en veerkracht. 

FRIS ONDERNEMERSCHAP

LEV-WN is een gezonde, dynamische  

onderwijsorganisatie die wil excelleren in  

ondernemerschap met maar één doel: de beste 

ontwikkeling van élke leerling en medewerker.  

Dat vraagt komende vier jaar fris ondernemer-

schap, oftewel: een heldere, open en  

eigentijdse visie op thema’s als:  

• bezielend leiderschap;

• financieel gezonde organisatie;

• goed werkgeverschap;

• voortdurende innovatie;

• passende huisvesting die past bij onderwijs-

vernieuwing;

• duurzaamheid van onze schoolgebouwen.

 

Ondertussen houden we onze oren en ogen 

goed open om nieuwe plekken te ontdekken 

waar behoefte is aan ons voluit christelijk,  

toekomstgericht onderwijs. Waar kansen  

liggen, pakken we die. 

 

SAMEN LEVEN

De school is voor ons een plek waar met elkaar 

geleerd wordt voor het leven. Het is een oe-

fenplaats en leefgemeenschap van leerlingen, 

ouders en personeel. We doen het samen, geïn-

spireerd vanuit onze gedeelde waarden liefde 

en vertrouwen. In een veilige sfeer, verbonden 

met elkaar, met de blik naar buiten.  

Wat betekent dit concreet? 

• Er is ontmoeting en dialoog.

• We discrimineren en veroordelen niet.

• Er heerst een cultuur van dienstbaarheid.

• Ouders zijn betrokken.

• We maken actief deel uit van de buurt.

43
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“Onze medewerkers 
hebben hart voor alle 
kinderen, daar begint 
het mee. Ze werken 
met plezier samen 
en zijn bevlogen en 

veerkrachtig.”

1514



Onze expeditie duurt vier 
jaar, tot 2023. We beseffen 

dat het succes ervan niet slechts 
in meetbare resultaten te vangen 
is, integendeel.  
Toch gaan we zoveel mogelijk voor  
concrete, heldere opbrengsten. 

Een selectie ervan staat hieronder:

• Leerlingen die onze school verlaten kunnen 

zelfstandig een mening ontwikkelen en 

daarvoor gaan staan, weerbaar in de weer-

barstige samenleving.

• Onze scholen zijn gemeenschappen waar 

de liefde voor God en elkaar te proeven en 

te voelen is.

• Teams pakken meer hun verantwoordelijk-

heid en werken vanuit hun vakmanschap 

beter samen.

• Er is een cultuur van doorgaande verbete-

ring, gericht op de toekomst.

• De prestaties van onze scholen voor reke-

nen, taal en lezen zijn goed in relatie tot 

de populatie van de leerlingen van onze 

school.

• Bij alles wat we doen en inzetten, kijken 

we eerst of het toegevoegde waarde heeft 

voor de ontwikkeling van onze leerling.

• Kinderen ontwikkelen zich zo dat ze hun 

talenten benutten en kunnen reflecteren op 

hun eigen ontwikkeling.

• In 2023 heeft LEV-WN 4.500 leerlingen.

• LEV-WN heeft op basis van het oordeel van 

Inspectie geen zwakke scholen.

• We kennen geen lerarentekort.

• Negentig procent van onze medewerkers is 

tevreden over hun baan en de organisatie.

• Negentig procent van de ouders is betrokken 

op de ontwikkeling van hun kind.

• Op alle 25 LEV-scholen werken we regelarm.

• Op alle scholen zien we zichtbaar en aan-

toonbaar resultaat van het uitvoeren van hun 

eigen individuele expeditieplannen.

Wanneer is onze 
expeditie geslaagd?

5
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Wij geloven in ontwikkeling, dat is 
al sinds de start van onze organisa-
tie ons adagium. Met de uitdagende 
expeditie die we komende jaren  
ondernemen, maken we hierin  
opnieuw stappen. Met respect voor 
het verleden richten we onze blik 
op de toekomst van onze voluit 
christelijke scholen maar vooral: op 
de toekomst van al onze leerlingen. 
Hen willen we op onze scholen  
(‘oefenplaatsen’) voorbereiden op 
de samenleving van morgen.  
In liefde en vertrouwen, vanuit het 
geloof in Jezus Christus dat we in 
heel onze organisatie levend hou-
den. 

Dan slaagt de reis altijd!

Tot slot

18 19

“Wij geloven in ontwikkeling, 
dat is al sinds de start van onze 

organisatie ons adagium.”
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Onze scholen
Onderwijs met de Bijbel als basis

Noord-Holland
1 De Lichtlijn - Den Helder

2 De Rank - Alkmaar

3 Het Anker - Velserbroek 

4 Veerkracht - Amsterdam 

Utrecht 
5 De Wissel - Utrecht 

6 De Triangel - Houten

Zuid-Holland 
7 De Lichtwijzer - Oestgeest 

8 De Tamboerijn - Alphen a/d Rijn 

9 WereldWijs - Zoetermeer

10 De Akker - Rijswijk

11  Koningin Beatrixschool - 

Berkel en Rodenrijs

12 Kleurrijk - Waddinxveen

13 SBO De Cirkel - Capelle a/d IJssel

14 De Triangel - Capelle a/d IJssel

15 Het Mozaïek - Krimpen a/d IJssel

16 Het Kompas - Rotterdam

17 De Morgenster - Spijkernisse

18 De Wegwijzer - Zwijndrecht

19 Het Christal - Vlaardingen

20 De Driemaster - Ridderkerk

21  De Wonderwijzer - 

Hardinxveld-Giessendam

Noord Brabant 
22  De Halm - Almkerk

Zeeland 
23  Regenboogschool - Middelburg

24  De Wingerd - Goes

25  De Sterrenpracht - Axel 
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Den Helder

Onze school is een warme, veilige school in Noord-Holland 
waar kinderen stukje bij beetje zichzelf en het leven leren 
ontdekken. Wij coachen hen daarbij, samen met ouders en 
verzorgers, gedreven door de liefde voor God en elkaar. 

Heel bewust kiezen we ervoor om De Lichtlijn een mediawijze school te laten 

zijn. De leerroutes van onze leerlingen verschillen qua inhoud en tempo, maar 

alle leerlingen maken intensief gebruikt van digitale leermiddelen. Zo houden 

ze een online portfolio bij zodat ze hun eigen ontwikkeling vastleggen maar ook 

zien waar ze trots op kunnen zijn. Op De Lichtlijn bieden Chromebooks en andere 

digitale tools onze leerlingen de (online) 

uitdagingen die ze nodig hebben in hun 

leerroute. Om hen zo (media)wijs en weerbaar 

te maken voor een plek in de samenleving.

Alkmaar

Op De Rank voelen leerlingen en ouders zich welkom, zo 
staat onze school bekend in de omgeving. Ook de komende 
jaren delen we Gods liefde graag uit aan anderen en elkaar. 
Dit doen we heel concreet: door projecten te organiseren 
waarbij hulp aan de ander centraal staat.

We begeleiden onze leerlingen 

bij hun vorming tot jonge 

mensen die zich verantwoordelijk 

weten voor hun eigen 

persoonsontwikkeling. 

Wie zijn ze, waar staan ze voor 

en waar gaan ze voor? We voeren 

leergesprekken met hen, zodat ze 

weten waarin ze kunnen groeien 

en wij hen verder kunnen helpen.

“Kinderen leren hier 
stukje bij beetje 

zichzelf en het leven 
ontdekken.’’
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Velserbroek

Wij zijn als kleine basisschool een échte leefwereld. 
Onder leiding van een enthousiast en vakbekwaam team 
is Het Anker met kinderen, ouders, personeel en buurt een 
liefdevolle, warme minimaatschappij. De Bijbel is daarbij 
de bron waaruit wij putten en Jezus ons grote voorbeeld.

Leren en ontwikkelen staat in onze 

‘minimaatschappij’ centraal, daarvoor 

komen kinderen immers naar 

Het Anker. Op onze school bieden we 

hen ontwikkelingsgericht onderwijs: 

betekenisvol onderwijs aan de hand 

van echte, vaak actuele thema’s die 

uitnodigen tot onderzoekend leren. 

Deze aanpak draagt optimaal bij aan de 

brede persoonsontwikkeling waar we 

als basisschool voor staan. Betekenisvol 

onderwijs is ondernemend en 

uitdagend, we onderzoeken de wereld, 

gaan op pad en halen de wereld de 

school binnen. Zo, geloven wij, is 

Het Anker een oefenplek voor het leven 

waar we kinderen toerusten om staande 

te blijven in het leven dat voor hen ligt.

Amsterdam

In Amsterdam, de wervelende hoofdstad van Nederland, 
is Veerkracht een veelkleurige én veelkerkelijke school die 
van veel betekenis wil zijn in het leven van de leerlingen. 

Dagelijks zetten wij ons in om leerlingen te vormen tot jonge mensen die met 

geloof en plezier in het leven staan en – voor veel van onze leerlingen erg 

belangrijk – goed wortelen in onze cultuur.

‘Wie ben je en hoe ben je?’, is een leidende vraag binnen onze onderwijsaanpak. 

Zijn onze leerlingen als ze Veerkracht verlaten ontwikkeld tot stabiele jonge 

mensen op hun niveau kunnen participeren in een democratische samenleving? 

Om dat te bereiken zijn we in ontwikkeling richting onderzoekend en ontdekkend 

leren. We dagen leerlingen uit om basiskennis op een gevarieerde manier te leren 

verwerven, analyseren en toe te passen. Kritisch en objectief denken is daarvoor 

een belangrijke ‘skill’.

“‘Wie ben je en hoe ben je?’, 
is een leidende vraag binnen onze 

onderwijsaanpak..”
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Houten

Op onze basisschool, midden in één van de vele 
woonwijken in Houten, vinden we ontmoeting belangrijk. 
We willen een open school zijn, gericht op de wereld. 
Vanuit onze missie geloven we namelijk dat die wereld, 
met God aan hun zijde, open ligt voor onze leerlingen.

Wij willen ieder kind de wereld beter laten begrijpen zodat zij er hun plek 

vinden en zelfstandig verantwoordelijkheid kunnen nemen in de samenleving 

als kind van God. Daar zetten we in onze onderwijsaanpak op in.

•  We hebben oog voor de leerlingen en geven Gods liefde aan hen door. 

•  We stimuleren een onderzoekende houding.

•  We begeleiden hen naar zelfstandigheid en leren hen 

verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar, zichzelf en de wereld.

Met elkaar verzorgen we in liefde en vertrouwen, binnen een veilige omgeving, 

kwalitatief goed onderwijs, in het vertrouwen dat God daarbij is.

Utrecht

Op onze school, midden in de drukte van de stad, geloven 
we in God die elk kind als uniek individu maakte en zo naar 
ons kijkt. Gods liefde geven wij op De Wissel dan ook handen 
en voeten door van onze leerlingen te houden, ze mogen er 
stuk voor stuk zijn en zijn waardevol voor God én voor ons.

Wij willen ons onderwijs zoveel mogelijk 

laten aansluiten bij de gaven en talenten 

van de leerlingen. Daarom doortrekt 

het bijbrengen van vier eigentijdse 
competenties ons  onderwijs: 

• samenwerkende stijl;

• onderzoekende houding;

• creatief denken;

• kritisch denken.

Wij zijn tevreden als onze leerlingen 

na hun basisschoolperiode gelovige, 

hoopvolle en liefhebbende kinderen 

zijn die volop mee kunnen draaien in 

het leven en koers houden. Ze hebben 

ontdekt waar hun talenten liggen, zodat 

ze deze in verbondenheid met de ander 

kunnen benutten en inzetten.
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Alphen aan den Rijn

De naam van onze school zegt al heel veel: er zit muziek in 
onze leerlingen! Die ‘muziek’, oftewel hun talenten, mogen 
ze ontdekken, ontwikkelen en gebruiken, daar dagen we 
onze ruim 180 leerlingen dagelijks toe uit. De inspiratie 
daarvoor vinden wij in God die wij kennen uit de Bijbel, Hij 
leert onvoorwaardelijk vertrouwen te geven aan elkaar en 
dat biedt veiligheid. 

“God leert ons onvoor-
waardelijk vertrouwen te 
geven aan elkaar en dat 
biedt veiligheid.”

Binnen die veiligheid bieden we 

kinderen een uitdagende omgeving 

waar zij zich op hun eigen niveau 

kunnen ontwikkelen met behulp van 

verschillende werkvormen. We werken 

groepsdoorbrekend en in de middagen 

thematisch, dat maakt gemotiveerd en 

enthousiast. We willen dat kinderen een 

brede interesse ontwikkelen en hun 

talenten gebruiken om te spelen, leren 

en werken. Aan het einde van groep 8 

verlaten ze onze school met een rugzak 

vol handvatten voor in een volgende 

fase in hun leven.

“Wij willen kinderen stimuleren 
om met elkaar Gods liefde voor zijn 

schepping door te geven.’’

Oegstgeest

Onze leerlingen leren en groeien in een mooi en licht gebouw 
onder begeleiding van een enthousiast team. Deze sfeer past 
bij onze missie: ‘Laat je LICHT maar schijnen’. Wij leiden de 
kinderen op tot jonge onderzoekers in de wereld.

Hoe dan? Door stap voor stap met 

de leerlingen te onderzoeken en te 

ontdekken wat hun talenten zijn en hoe 

zij die kunnen inzetten voor zichzelf, de 

ander en de aarde. Wij willen kinderen 

stimuleren om met elkaar Gods liefde 

voor zijn schepping door te geven. 

Dat past ook bij kinderen, van nature 

hebben zij een open en enthousiaste 

leerhouding die we op onze school 

voortdurend prikkelen. Onderzoek het 

maar en ga op zoek naar verrassende 

antwoorden, moedigen wij hen aan. 

Tijdens deze ontdekkingsreis lopen wij 

een kleine tijd mee, om onze leerlingen 

aan het einde van groep 8 uit te zwaaien 

en hen nog één keer mee te geven hun 

LICHT op de reis die volgt helder te laten 

schijnen!
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Zoetermeer

De kinderen op basisschool WereldWijs in Zoetermeer kijken 
uit op de volkstuinen en kinderboerderij naast hun school. 
Het typeert wat we belangrijk vinden op WereldWijs: vanuit 
een open houding samen zorgdragen voor Gods schepping.

Op onze school krijgen de leerlingen uitdagend 

onderwijs waarbij we eigentijdse, creatieve werkvormen 

gebruiken. Stel veel vragen over alles wat je tegenkomt 

in het leven, geven we hen mee. Dan gaan we met 

elkaar op zoek naar antwoorden. We geloven namelijk 

dat een onderzoekende houding onze leerlingen goed 

voorbereidt op de toekomst.

Rijswijk

Op De Akker draait het om spelen, leren, ontdekken 
en plezier hebben. Dat dragen wij naar buiten toe uit. 
Het volgeling van Jezus Christus zijn is daarbij te zien, 
te voelen en te proeven. 

We pakken dat doelgericht aan, met de toekomst van onze leerlingen in het vizier. 

Zij moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen voor de samenleving van morgen.

Wat betekent dit concreet voor de komende jaren? 

 Het onderwijs in alle groepen (1 t/m 8) kantelt volledig naar 

gepersonaliseerd leren: leerlingen werken op hun eigen manier en in hun 

eigen tempo aan leerdoelen.

 Op termijn werken onze leerlingen twee dagdelen per week naar 

interesse en talenten in ateliers.

 We borgen en verstevigen alles wat op De Akker qua 

onderwijsvernieuwing is ingevoerd. 

2

3

1  Het onderwijs in alle groepen (1 t/m 8) kantelt volledig naar 

gepersonaliseerd leren: leerlingen werken op hun eigen manier en in hun 

eigen tempo aan leerdoelen.

 Op termijn werken onze leerlingen twee dagdelen per week naar 

interesse en talenten in ateliers.

 We borgen en verstevigen alles wat op De Akker qua 

onderwijsvernieuwing is ingevoerd. 

“Vanuit een open 
houding samen zorg-

dragen voor Gods 
schepping.’’
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Berkel en Rodenrijs

Op onze school zien we elk kind als Gods geliefde kind, dat 
bepaalt ons denken en handelen. We focussen daarbij op 
relatie: een goede, warme relatie met onze leerlingen is het 
vertrekpunt bij alles. In het bijzonder bij hun ontwikkeling.

Om stappen te maken in die 

ontwikkeling is het belangrijk dat 

leerlingen dingen leren die hen 

voldoende uitdagen. Daarom werken 

we met leerdoelen afgestemd op 

ieder, afzonderlijk kind. De leerlingen 

krijgen ruimte en verantwoordelijkheid 

om keuzes te maken: wat moet en wil 

ik leren, waar ga ik leren en met wie? 

Alleen of met de ander? 

Met elkaar, inclusief ouders, bouwen 

we ook komende jaren aan kindgericht 

onderwijs in een schoolomgeving waar 

de leerling zich thuis voelt en met vallen 

en opstaan mag spelen en leren.

Waddinxveen

Als leerlingen, team en ouders hebben we elkaar op Kleurrijk 
nodig om een kleurrijke school te zijn: heel verschillend 
maar toch allemaal van waarde, als Gods geliefde kinderen. 
Zo staan we bekend in Waddinxveen en zo gedragen we ons 
ook. We doen wat we zeggen en bekommeren ons om onze 
naaste en de omgeving.

Onze leerlingen leren we, functionerend in een kleurrijke omgeving, dat zij op 

hun eigen plek en wijze van betekenis kunnen zijn voor anderen. 

Start echter wel vanuit jezelf, geven we hen mee. Maak keuzes, werk planmatig 

en volg het principe ‘fi rst things fi rst’. We hechten als school veel waarde aan 

het schoolbreed leren van gewoontes, gericht op persoonlijke groei en het 

omgaan met anderen. Alles met dit einddoel voor ogen: dat onze leerlingen 

aan het einde van groep 8 Kleurrijk verlaten als tieners die God liefhebben, Hem 

vertrouwen, zichzelf en anderen waarderen en bewondering hebben voor de 

schepping.
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Capelle aan den IJssel

Wij zijn een levendige, kleurrijke, expliciet christelijke 
school met enthousiaste leerlingen en leerkrachten. 
Dat vinden we belangrijk: de basisschooltijd moet voor 
ieder kind een fi jne, onvergetelijke tijd zijn.

“De basisschool tijd moet 
voor ieder kind een fi jne, 
onvergetelijke tijd zijn.”

Op De Triangel kijken we naar wat 

een kind nodig heeft om stappen 

te kunnen maken. We stimuleren 

ontdekkend en onderzoekend leren 

omdat dit volgens ons dé manier is 

om veel over God, jezelf, de wereld 

en anderen te leren. Wanneer we 

tevreden zijn? Als onze leerlingen de 

school verlaten met een gezonde 

persoonlijke ontwikkeling, genoeg 

kennis en voldoende bagage voor 

het vervolgonderwijs.

Capelle aan den IJssel

SBO De Cirkel is een fi jne, christelijke kleinschalige school 
voor speciaal basisonderwijs. Wij willen een oefenplaats zijn 
voor onze leerlingen, die een meer dan gemiddelde behoefte 
hebben aan ondersteuning bij leer- en gedragsproblematiek. 

Wij zijn er op gericht om onze leerlingen ‘iedere dag een stukje te laten groeien’, 

in de persoonsvorming en leerontwikkeling. Voor ons zijn daarbij welbevinden, 

betrokkenheid en goede resultaten belangrijke thema’s.

Dat willen wij bereiken door 

een afgestemd en activerend 

leerstofaanbod, waarbij erkenning 

van de kindspecifi eke eigen-

schappen belangrijk is.

Wij onderscheiden ons van 

andere SBO-voorzieningen door 

de heel duidelijk aanwezige 

christelijke identiteit en de 

begeleidingsmogelijkheden 

van kinderen met stevige 

gedragsstoornissen en/of 

problematiek.
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Rotterdam-Zuid

In de Rotterdamse Tarwewijk staan we bekend als voluit 
christelijke basisschool met een multiculturele populatie. 
We zijn een veelkleurige, dynamische school waar we onze 
leerlingen helpen hun eigen koers te leren varen, zoals onze 
schoolnaam al aangeeft.

Dat vraagt een onderzoekende houding 

en daar zetten we op Het Kompas dan 

ook op in: we leren onze leerlingen 

(ca. 280) onderzoekend en betekenisvol 

leren. Hoe? Door hun betrokkenheid op 

het leven en de wereld te stimuleren. 

Dit doen wij door hen een rijke 

leeromgeving te bieden, veel aandacht 

te geven aan persoonsvorming en 

sociale vaardigheden en het ‘leren leren’ 

uit te bouwen. Zodat ze bij het verlaten 

van Het Kompas met zelfvertrouwen 

en in eigen verantwoordelijkheid een 

volgende stap in het leven kunnen 

zetten.

Krimpen aan de IJssel

Onze school groeit en blijkt een aantrekkelijke basisschool 
voor ouders die expliciet christelijk onderwijs voor hun 
kinderen willen. Wij zijn blij dat Het Mozaïek een levendige 
school is die volop in ontwikkeling is.

Die dynamiek vind je onder meer 

terug in onze onderwijsaanpak: 

op Het Mozaïek gebruiken we veel 

coöperatieve werkvormen, want 

samen kom je verder. Zo kunnen de 

kinderen leren over God, zichzelf, de 

wereld en anderen. Als wij de kinderen 

in groep 8 uitzwaaien, hebben ze de 

nodige kennis in hun bagage, zijn ze 

sociaal en hebben ze een gezonde kijk 

op zichzelf. Daar zetten we op in.

“We helpen onze leerlingen hun 
eigen koers te leren varen.”
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Spijkenisse

Wij zijn een kleine school, midden in het centrum van 
Spijkenisse. Onze omvang verhindert ons echter niet om 
leerlingen te laten stralen: onze belangrijkste missie. Het 
geloof in God biedt ons daartoe liefde, houvast en richting.

Op onze school voelen kinderen zich 

veilig. Je mag op De Morgenster zijn wie 

je bent en leert op een goede manier 

samen te leven en werken met anderen. 

We dagen leerlingen dagelijks uit om 

zelf op zoek te gaan naar het vinden van 

antwoorden op allerhande (leer)vragen. 

“Onze belangrijkste missie: 
de leerlingen te laten stralen.”

Zwijndrecht

Onze twee mooie, vernieuwde schoollocaties zijn plekken 
waar leerlingen hun van God gekregen mogelijkheden en 
talenten ontdekken. Er heerst een onderwijsklimaat waarin 
kinderen daartoe worden uitgedaagd, op een manier die 
aansluit bij ieder, uniek geschapen kind. 

Het leven dat voor hen ligt vraagt 

daar immers om. Een onderzoekende 

houding zal hen helpen om te 

ontwikkelen tot solide wereldburgers.

“Het beste uit jezelf halen 
in verbondenheid met de 
wereld om je heen.”

Met elkaar gaan we verder aan de slag om concreet handen en 

voeten te geven aan ons schoolprofi el. We staan aan het begin 

van een expeditie die een veranderde aanpak van ons onderwijs 

oplevert. Doel: onze leerlingen halen het beste uit zichzelf in 

verbondenheid met de wereld om hen heen.
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Vlaardingen

Groeien, geloven en stralen: dat zijn de codewoorden op 
onze voluit christelijke basisschool Het Christal. De ouders 
van onze leerlingen kiezen bewust voor deze kleinere school 
vanuit het verlangen om hun kinderen te laten groeien en 
stralen in het licht van Gods liefde. Daar hebben we elkaar 
als ouders, kinderen en leerkrachten voor nodig - ‘de gouden 
driehoek’, noemen we dit op Het Christal.

Ons team is open, actiegericht en wil 

het iedere dag een beetje beter doen. 

Dat houdt onze onderwijsaanpak in 

ontwikkeling en gericht op de toekomst. 

Wij geven kindgericht onderwijs 

door gericht te werken aan de brede 

ontwikkeling van onze leerlingen. 

Ze groeien in kennis, vaardigheden en 

houding, passend bij de maatschappelijke 

vraag en aansluitend bij hun talenten. 

Zodat kinderen, ook als ze onze basisschool 

verlaten, blijven groeien, geloven en stralen.

Ridderkerk

Het volgeling van Jezus zijn is zichtbaar, 
tastbaar en voelbaar bij alles wat we doen 
op De Driemaster. Liefde en vertrouwen zijn 
sleutelbegrippen in een schoolomgeving die 
voor onze leerlingen een veilige oefenplaats 
voor het leven is. 

Niet de leerstof, maar het kind is in ons 

onderwijs het uitgangspunt in het aanbod. 

Kinderen en leerkrachten leren en werken 

met plezier. Komende periode zoeken 

we naar mogelijkheden binnen en buiten 

de school om ons ‘Driemaster-onderwijs’ 

te verrijken en te verbeteren. Op De 

Driemaster ontdek je wie je bent!
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Hardinxveld-Giessendam

Gemoedelijk, warm en veilig: daarmee heb je onze school 
goed getypeerd. Op onze voluit christelijke basisschool 
zitten zo’n 110 leerlingen uit christelijke gezinnen. Zij zijn 
kostbare en geliefde kinderen van God, prachtig geschapen 
met kwaliteiten die ze op De Wonderwijzer ontdekken en 
verder ontwikkelen.

We doen dat door allereerst kwalitatief 

goed onderwijs te bieden, met de Bijbel 

als basis voor handelen en denken. 

Daarnaast krijgen onze leerlingen 

betekenisvol en onderzoekend 

onderwijs om zo Gods wondere wereld 

te ontdekken. Als leerkrachten stellen 

we ons hierin coachend op en gaan we 

ook bij onszelf en elkaar op zoek naar 

onze kracht en kwaliteiten. Met elkaar 

gaan we voor één gezamenlijk doel: 

leerlingen in hun Wonderwijzer-tijd 

toerusten voor de volgende fase in hun 

leven.

Almkerk

Op onze kleine, gezellige school in de gemeente Altena 
bieden wij een breed onderwijsaanbod aan kinderen met 
allerhande onderwijsbehoeften. Daarbij is onze hoofdregel: 
wat ik doe is mooi voor God, fi jn voor de ander en goed 
voor mijzelf.

Wij geloven dat kinderen vooral leren 

door te doen, te onderzoeken en te 

experimenteren. Daarom ligt onze 

focus op onderzoekend en ontwerpend 

leren. Zo zijn onze leerlingen maar ook 

leerkrachten vanuit een onderzoekende 

en nieuwsgierige houding voortdurend 

in ontwikkeling. Waarom? Om onze 

leerlingen uiteindelijk zo goed mogelijk 

voor te bereiden op hun plaats in een 

snel veranderende samenleving.
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Goes

Ons prachtig nieuwe schoolgebouw in Goes is een proeftuin 
waar kinderen mogen leren, onderzoeken, experimenteren 
en verwonderen in verbondenheid met Jezus. We pakken 
dat doelgericht aan, met de toekomst van onze leerlingen 
voor ogen. 

Middelburg

God heeft een plan met jouw leven, geven we onze 180 
leerlingen dagelijks mee. Niet altijd letterlijk met deze 
woorden, maar het doortrekt ons hele school-zijn. Op de 
Regenboog willen we kinderen helpen om goed voorbereid 
te zijn op de toekomst en dat pakken we ambitieus aan.

Onze onderwijsaanpak is toekomstgericht, 

leerlingen leren vanuit een nieuwsgierige 

basishouding de wereld te onderzoeken: 

klassikaal maar ook steeds vaker op andere 

manieren, buiten de klas en zelfs buiten 

de school. Door de verbinding te zoeken 

met verschillende bevolkingsgroepen 

zoals ouderen, vluchtelingen en eenzamen 

wordt de school voor onze kinderen een 

oefenplaats om als christen in de wereld te 

kunnen staan. Kinderen leren en onderzoeken 

in een veilige, christelijke en positieve 

schoolomgeving, om zich zo voor te bereiden 

op een snel veranderende maatschappij.  

Deze toekomst vraagt onder andere 

om het leren van ‘eigenaarschap’, 

daarom laten we onze leerlingen 

eigenaar zijn van hun eigen leerproces. 

Ook geven we talentontwikkeling alle 

ruimte om zo de focus te leggen op 

het unieke van ieder kind. We werken 

thematisch en projectmatig (inclusief 

gastlessen, excursies en workshops), 

ondersteund door externe partners als 

goede-doelenclubs, kerken en MBO-

instellingen. Zo kunnen onze kinderen 

opgroeien tot kritische tieners die 

zelfbewust en sociaal in de wereld staan, 

gericht op een duurzame omgang met 

Gods schepping.

“We geven talent ontwikkeling 
alle ruimte om zo de focus te leggen 

op het unieke van ieder kind.”
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Axel

Onze basisschool De Sterrenpracht wil een richtingwijzer 
zijn voor kinderen, zoals sterren in vroegere tijden mensen 
de weg wezen: zelfs naar de plek waar de Zoon van God 
geboren werd. 

Met de Bijbel als basis doen onze leerlingen kennis en vaardigheden op waarmee 

ze de toekomst vol vertrouwen in kunnen. Wat betekent dat concreet?

 Het leven is meer dan kennis alleen. We willen kinderen hun eigen 

kwaliteiten laten ontdekken en geven daarom veel aandacht aan 

bijvoorbeeld sport en bewegen, techniek en natuur, onderzoeken en 

ontwerpen.

 Op onze school kiezen we voor een doorlopende leerlijn: kinderen leren 

en ontwikkelen van peuter tot tiener. Daarbij zet de school samen met 

de ouders in op positieve persoonsvorming en een stevig zelfvertrouwen.

 We willen dat kinderen zich fi jn voelen op school omdat ze dan lekker 

kunnen leren en zich optimaal ontwikkelen. Zit een kind niet goed in zijn 

vel, dan helpen we het snel en deskundig.
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