Openbare basisschool

Wantijschool

Van peuter tot puber.
Zorg, spel en onderwijs tot aan
de middelbare school

Locatie Maasstraat - Staart

Locatie Noordhove - Reeland

Openbare basisschool

Wantijschool
De basis voor een goede toekomst!
De Wantijschool is één van de dertien basisscholen in Dordrecht gelegen aan de Maasstraat
in de wijk de Staart en aan het Oranje Vrijstaatplein in de wijk het Reeland. De Wantijschool
kan het best omschreven worden als een kleinschalige en rustige school. Deze rust valt
meteen op bij binnenkomst en is mede het resultaat van de ervaren en betrokken leerkrachten.
De Wantijschool is een basisschool waar peuteropvang en basisschool onder één dak te vinden zijn. Op locatie Noordhove is tevens de buitenschoolse opvang inpandig.
Vanaf 2 jaar zijn kinderen welkom op de voorschool (peuterspeelzaal) om te wennen aan het
samenspelen en om naar school te gaan. Alle activiteiten op de voorscholen zijn afgestemd
op en met de Wantijschool zodat kinderen vanaf hun vierde levensjaar met een goede
basis kunnen doorstromen. Vanaf voorjaar 2018 geven wij de peuters de mogelijkheid om
spelenderwijs te wennen aan de basisschool met Otto de Ontdekker. Deze opvang is voor
kinderen vanaf ongeveer 3,5 jaar. Eén dagdeel per week gaan zij dan naar de basisschool.
Op de vierde verjaardag breekt dan eindelijk het moment aan: uw kind mag naar de
basisschool en dat levert niet eens zo’n grote verandering op. Het gebouw, het schoolplein
en de manier van werken is dan vaak al bekend. In de basisschoolperiode is buitenschoolse
opvang mogelijk. In dat geval kunnen kinderen zowel voor- als na schooltijd gebruik maken
van de opvang.
De Wantijschool werkt met een continurooster. De kinderen blijven dan tussen de middag
op school om samen te lunchen en te spelen. Dit geeft voor ouders ook veel rust tussen de
middag. Op de Wantijschool worden de kinderen voorbereid op de volgende belangrijke stap:
het voortgezet onderwijs.

Peuterspeelzaal noemen we tegenwoordig
ook wel voorschool.
Vanaf je 2e jaar kun je een paar dagdelen
in de week komen wennen en spelenderwijs taal en rekenen leren.

2-4 jaar
Voorschool Berenboot
en Dribbel

Wennen en spelenderwijs leren
op onze voorschool.
Het onderwijsavontuur begint op de voorscholen Berenboot (Locatie Maasstraat) en Dribbel
(Locatie Noordhove). De scholen vormen een veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen
vanaf twee jaar. Zij komen hier in aanraking met uitdagende materialen en activiteiten onder
professionele begeleiding. De voorscholen Berenboot en Dribbel werken net als de basisschool
met het programma Piramide. Met deze methode worden kinderen gestimuleerd in hun
ontwikkeling door een combinatie van spelen, werken en leren. Het programma De Vreedzame
School werkt aan de sociaal/emotionele ontwikkeling van uw kind en levert aantoonbaar gunstige
resultaten op in hun gedrag.
Kinderen die extra aandacht nodig hebben, ontvangen speciale aandacht in de vorm van tutoring,
taalstimulering en spel. Als ouder kunt u uw kind begeleiden in zijn/haar ontwikkelingsproces
door middel van thuisactiviteiten die aansluiten bij de voorschool. De activiteiten worden zoveel
mogelijk afgestemd met de Wantijschool, waardoor uw kind met gemak kan doorstromen naar het
basisonderwijs.
Kinderen starten op voorschool Berenboot en Dribbel met twee dagdelen. Heeft een peuter meer
ondersteuning nodig, dan kunnen we dit uitbreiden naar 4 dagdelen. Op onze website
www.s-p-d.nl kunt u per locatie bekijken om welke dagdelen het gaat.
Scan deze code met smartphone of tablet
en bekijk het filmpje van de voorschool
Berenboot en basisschool.
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4-13 jaar
Openbare basisschool
Wantijschool
Vanaf 4 jaar gaat uw kind naar de Wantijschool.
De voor u vertrouwde omgeving op locatie
Maasstraat of Noordhove. Wij besteden veel
aandacht aan basisvaardigheden als lezen, taal
en rekenen. Wij bieden onderwijs dat uw kind
uitdaagt en motiveert actief bezig te zijn. In de
loop van de jaren maakt uw kind een grote
ontwikkeling door.

Digitale leermiddelen
De Wantijschool maakt gebruik van
eigentijdse onderwijsmethodes. Het
gebruik van tablets en/of chromebooks
is dan ook vanzelfsprekend.

Ouders spelen een belangrijke rol.

Samen zorgen
voor een goede
sfeer
Veel ouders kiezen voor de
Wantijschool vanwege de
rustige en prettige sfeer. De
omgang met elkaar vinden we
belangrijk. Wekelijks werken
wij met het programma van
De Vreedzame School. Dit is
een methode voor sociaalemotionele ontwikkeling die
kinderen helpt om bijvoorbeeld
actief mee te denken, leert
om conflicten op een goede
manier op te lossen, leert
hoe je met elkaar om gaat
in de maatschappij en leert
verantwoordelijk te zijn voor
de gemeenschap. Kinderen
ervaren dat ze ertoe doen!

Excursies, sportactiviteiten, wandelingen. Dit is maar een
kleine selectie van wat er allemaal op de Wantijschool
plaatsvindt. Dit kunnen wij niet realiseren zonder ouders.
Uw inzet en hulp wordt dan ook enorm gewaardeerd.
Ook hebben wij een erg betrokken ouderraad en medezeggenschapsraad. Maar naast deze ouder inzet vinden
wij het ook erg belangrijk dat u uw kind ondersteunt bij
het maken van huiswerk, spreekbeurten of werkstukken.
Middels DigiDuif houden wij u op de hoogte van de actuele
informatie.

Continurooster
De Wantijschool werkt met een continurooster.
Hierdoor blijft uw kind tussen de middag op school
en wordt er in de klas gezellig met elkaar samen
geluncht. Dit geeft voor zowel ouders als kind veel
rust tussen de middag.

Veel individuele
aandacht

123Zing
Wij zingen graag op school. Dit doen wij door middel
van de methode 123Zing. Dit is een doorlopende
leerlijn muziek voor groep 1 t/m 8. Tijdens het
schooljaar komen er nieuwe eigentijdse liedjes aan
bod, wordt er bij de thema’s aangesloten of gewoon
bij de leervakken. Tevens leren de leerlingen
bodypercussie en krijgen ze dansinstructie.

Zelfstandigheid en weektaken
Wij werken aan het stimuleren van zelfstandigheid
en verantwoordelijkheid door vanaf groep 2 t/m
groep 8 in een doorgaande lijn gebruik te maken van
weektaken. Hierdoor ontstaat er een opbouw in het
leren zelfstandig te werken. Deze manier van werken
komt tegemoet aan de motivatie van leerlingen.
Kinderen willen graag zelf actief bezig zijn!

Uit het oudertevredenheidsonderzoek is gebleken dat
de ouders de zorg en de
individuele aandacht voor
hun kind erg waarderen.
Hier zijn wij ook trots op! Wij
bieden onderwijs dat uw kind
uitdaagt en motiveert om actief
bezig te zijn en zich breed te
ontwikkelen.

Wantijschool
Locatie Noordhove

Bibliotheek
Op beide locaties hebben wij een bibliotheek in de
school. De leerlingen gaan regelmatig naar deze
bibliotheek toe om nieuwe boeken te lenen. Hierbij
wordt de school begeleidt en ondersteunt door de
Bibliotheek AanZet. Tevens voert de bibliotheekconsulente projecten uit die gericht zijn op leesbevordering, mediawijsheid en cultuureducatie. De
school is erg blij met deze faciliteiten. Lezen is goed
voor het uitbreiden van de woordenschat, het kind
werkt ongemerkt aan zijn of haar taalontwikkeling en
het kind ontdekt dat boeken (en lezen) leuk kan zijn.

In de wijk het Reeland ligt
locatie Noordhove van de
Wantijschool.
Ons gebouw ademt volop
historie waar we traditioneel
onderwijs combineren met
eigentijds onderwijs. In een
kindvriendelijke omgeving
brengen wij uw kind alle
kennis en vaardigheden bij
om met voldoende bagage de
basisschool te verlaten.
Vanaf 2 jaar is uw kind van harte
welkom om te komen wennen
op onze voorschool.
Voor- of na schooltijd of in de
vakanties bieden wij de mogelijkheid om uw kind op te vangen.

Alles-in-1
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Alles-in-1 is de methode in
groep 4 t/m 8 voor thematisch, samenhangend onderwijs voor de basisschool.
Zaakvakken, expressie, taal,
techniek, cultuur - en meer komen in logische samenhang aan bod.
Nieuwsgierigheid en verwondering zijn de belangrijkste voorwaarden om tot
leren te komen. Door de
vakken binnen één thema
STAART
te houden, schep je ruimte
voor betrokkenheid en
wordt de natuurlijke nieuwsgierigheid van ieder kind
geprikkeld. HET REELAND
In de loop van het schoolNoordhove
jaar
komen
de thema’s aardProkino
Dribbel
rijkskunde, cultuur, geschiedenis, techniek en biologie
aan bod. Ieder project wordt
door de leerlingen in het bijzijn van ouders afgesloten.

Maasstraat
Berenboot

locatie Maasstraat

De Wantijschool locatie Maasstraat ligt in de wijk de Staart
tussen het Wantij en de Merwedestraat.
Op onze school combineren we traditioneel met eigentijds
onderwijs. In een kindvriendelijke omgeving brengen wij uw
kind alle kennis en vaardigheden bij om met voldoende bagage
de basisschool te verlaten en de stap naar het voortgezet
onderwijs te kunnen maken.

Is uw kind al bijna toe aan de basisschool? Dan mag uw kind gratis
meedoen met ‘Otto de Ontdekker’

NIEUW

Otto de
Ontdekk
er

ca. 3,5-4 jaar
Spelenderwijs
wennen aan
de basisschool
‘Otto de Ontdekker’ is een initiatief van de Wantijschool om peuters
spelenderwijs te laten wennen aan de basisschool.

Meer weten?

In het voorjaar van 2018 starten we deze groep op de woensdagochtend op locatie Noordhove. De leerlingen gaan dan op onze
school zingen, knutselen en spelletjes spelen onder begeleiding van
een leerkracht.

078 - 613 70 08 of
078 - 6 13 65 34

Lijkt het u leuk? Neem dan contact op voor het maken van een
afspraak. Wij kunnen u dan meer vertellen. Maar… wacht niet te lang,
we houden het groepje lekker klein.

info.wantijschool@opod.nl

4-13 jaar
Buitenschoolse
opvang
Heeft u voor en na schooltijd én tijdens de vakanties behoefte aan opvang van
uw kinderen? Bij Prokino kunnen de kinderen naar hartenlust spelen, samen
met leeftijdsgenootjes. Na schooltijd halen wij uw kinderen op en brengen
hen naar de betreffende locatie tot ze door u opgehaald worden.

Aanmelden. Hoe gaat dat?
De Wantijschool heeft twee locaties met verschillende partijen onder één dak. Afhankelijk van
waar uw kind gebruik van wilt maken, kunt u rechtstreeks contact opnemen.

Wantijschool - locatie Maasstraat
Maasstraat 204, 3313 GL Dordrecht, Tel.: 078 - 613 70 08.
e-mail: info.wantijschool@opod.nl

Voorschool Berenboot
Maasstraat 204, 3313 GL Dordrecht, 078-622 58 55
e-mail: spd@s-p-d.nl


Wantijschool - locatie Noordhove
Oranje Vrijstaatplein 2, 3312 EP Dordrecht, Tel.: 078 - 613 65 34.
e-mail: info.wantijschool@opod.nl

Voorschool Dribbel
Oranje Vrijstaatplein 2, 3312 EP Dordrecht, 078-622 58 55,
e-mail: spd@s-p-d.nl

Voor- en Naschoolse opvang Prokino
Oranje Vrijstaatplein 2, 3312 EP Dordrecht, 078-648 55 55
Aanmelding voor de buitenschoolse opvang via 078-648 55 55 of
per e-mail: info-dordrecht@prokino.nl

Otto de Ontdekker
Oranje Vrijstaatplein 2, 3312 EP Dordrecht, 078-613 70 08 of 078 - 6 13 65 34
e-mail: info.wantijschool@opod.nl
Voor een rondleiding kunt u telefonisch contact opnemen of een afspraak maken met de
directeur, Evelien Bultje.

Naar het voortgezet onderwijs
De afgelopen jaren heeft de Wantijschool vele leerlingen voorbereid op het voortgezet
onderwijs. Hoe kijken zij terug op onze school? En hoe omschrijven scholen in het voortgezet
onderwijs leerlingen van de Wantijschool? Hieronder enkele reacties.

Jadon Altink
“Ik heb op de Wantijschool geleerd
hoe we goed met elkaar om kunnen
gaan, niet pesten, hoe je vrienden
moet maken en het leukst op deze
school vond ik rekenen.”

Jeroen Koppelaar - Teamleider Stedelijk Dalton Lyceum. “Het Stedelijk Dalton Lyceum is erg blij met leerlingen van de
Wantijschool. De overstap van leerlingen van de Wantijschool
naar de Kapteynweg verloopt soepel.
De werkwijze op de Wantijschool is een goede voorbereiding
op het daltononderwijs mede door het werken met de tablets
en de chromebooks. De advisering vanuit de basisschool
wordt altijd opgevolgd.
Leerlingen die op onze locatie starten halen doorgaans onvertraagd hun diploma op het door de Wantijschool geadviseerde
niveau.”

Catootje KopJansen
“Op de Wantijschool vond ik de activiteiten altijd erg leuk zoals schoolkamp, schoolreis, de stadswandeling
en het museum. Ik vond het hier altijd
erg gezellig en kom hier nog graag!”

Ayoub Bachri
Ik vond de manier van leren van De
Vreedzame School altijd erg leuk.
Hierin leer je dat je bijvoorbeeld als je
een conflict hebt dat je dit samen op
moet lossen.
Ook vond ik de uitjes zoals schoolreis
en schaatsen erg leuk.
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Voorschool Berenboot, locatie Maasstraat
e-mail: berenboot@s-p-d.nl

078 - 622 58 55

Voorschool Dribbel, locatie Noordhove
e-mail: dribbel@s-p-d.nl

078 - 622 58 55
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Otto de Ontdekker, locatie Noordhove
e-mail: info.wantijschool@opod.nl

078 - 613 65 34
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Voor- en Naschoolse opvang Prokino
e-mail: info-dordrecht@prokino.nl

078 - 648 55 55

4-13

Wantijschool, locatie Maasstraat
e-mail: info.wantijschool@opod.nl

078 - 613 70 08

Wantijschool, locatie Noordhove
e-mail: info.wantijschool@opod.nl

078 - 613 65 34
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Locatie Maasstraat: Maasstraat 204, 3313 GL Dordrecht, Tel. 078-613 70 08
Locatie Noordhove: Oranje Vrijstaatplein 2, 3312 EP Dordrecht, 078-648 55 55
E-mail: info.wantijschool@opod.nl. Website: www.wantijschool.opod.nl
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