VAN HARTE WELKOM
Meer informatie over onze school vindt u op
onze website. Daar staat ook onze schoolgids,
ons schoolplan en de jaarkalender. Heeft u
vragen over onze school of wilt u een kijkje
komen nemen? Bel of mail dan gerust voor een
afspraak of bezoek een van onze informatie
ochtenden. Data en aanmeldformulier vindt u
ook op onze website. Graag tot ziens!
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DE BLAUWE AVENTURIJN;
WAAR KINDEREN LEREN SCHITTEREN
DE BLAUWE AVENTURIJN IS EEN TOEGANKELIJKE
SCHOOL IN EN VOORAL VOOR DE WIJK HOOGRAVEN.
IEDEREEN IS WELKOM. DE VEELZIJDIGHEID VAN DE
WIJK IS DUIDELIJK ZICHTBAAR IN DE KINDEREN VAN
ONZE SCHOOL. DE SFEER OP SCHOOL IS ONTSPANNEN,
DE LEERKRACHTEN KENNEN ALLE KINDEREN EN DE
KINDEREN KENNEN ELKAAR.
ONZE VISIE
Het doel van ons onderwijs is
om leerlingen te vormen in de
breedste zin van het woord
en te begeleiden op weg naar
volwassenheid. In onze samen
leving wordt er al op jonge leeftijd
verwacht dat kinderen flexibel
kunnen omgaan met verande
ringen en een bepaalde mate
van zelfstandigheid beheersen.
Wij willen kinderen stapsgewijs
leren hoe je leert (bewust) leren,
welke aanpak bij jou past en
welke doelen je wilt behalen
binnen jouw eigen ontwikkeling.
Hoe we dit doen, is samen te
vatten in drie kernwoorden:
samen-onderzoeken-schitteren.
SAMEN
Ons team heeft vertrouwen in
ieder kind, in elkaar en in zichzelf.
Wij dragen uit dat ieder kind uniek
is en een waardevolle bijdrage
heeft binnen de groep en de
school. We leren de kinderen

samenwerken. Wij staan voor de
veiligheid van ieder kind. Zonder
veiligheid kom je niet toe aan
zelfontplooiing (leren). Wij zijn
een Vreedzame School. Kinderen
leren zichzelf kennen, om te gaan
met conflicten en om te gaan met
verschillen.
Op onze school hebben we oog en
hart voor de diversiteit van de kinde
ren op het gebied van leren, sociaalemotionele vaardigheden, culturele
en religieuze achtergronden.
We betrekken u als ouder graag
bij onze school, omdat u uw kind
het beste kent. Er is veel ruimte
voor initiatieven van ouders om
onze kinderen een nog prettigere
schooltijd te laten hebben.
ONDERZOEKEN
Wij vinden het belangrijk dat
kinderen lef tonen. Het lef hebben
dingen in twijfel te trekken, het lef
hebben om vragen te stellen, het
lef hebben zich kwetsbaar op te
stellen en uiteindelijk zich durven
afvragen waarmee zij zich in de
wereld willen verbinden.

Wij stimuleren kinderen daarom
creatief te denken en met een
open blik naar de wereld om hen
heen te kijken.
SCHITTEREN
Ons team is trots op onze leerlin
gen. We helpen ze te ontdekken
waar zij trots op zijn. Trots op
zichzelf, maar ook trots op de
ander. Wij bieden ieder kind de
kans te schitteren binnen zijn
talent. Schitteren zit niet alleen in
de grote processen of resultaten,
het zit ook in kleine dingen die
voor ieder kind een persoonlijke
vooruitgang betekent. Schitteren
kan dus op elk moment en
binnen alle gebieden. De Blauwe
Aventurijn heeft een uitgebreid
aanbod aan cultuureducatie.
ONS GEBOUW
De Blauwe Aventurijn heeft een
modern, licht en open gebouw
met twee speelpleinen, doe-ruim
tes, een uitgebreid speellokaal,

een gymzaal en een multifuncti
onele centrale hal voor bijvoor
beeld vieringen, de maandsluiting
en onze schoolbibliotheek.
Leren vindt niet alleen plaats in
en om ons gebouw. We maken
geregeld educatieve uitstapjes.
21ST CENTURY SKILLS
De vraag ‘Wat hebben kinderen
van nu nodig om later te kunnen
schitteren?’ staat steeds centraal.
Daarom gebruiken we o.a. moder
ne technologieën (touch screen
schoolborden, laptops, Ipads),
leren we de kinderen nieuwe
vaardigheden (programmeren,
mediawijsheid, creativiteit, onder
zoeken) en werken we continu
aan de verdere ontwikkeling van
de Blauwe Aventurijn.

“DE ULTIEME COMBINATIE VAN EEN GEZELLIGE
BUURTSCHOOL EN EIGENTIJDS ONDERWIJS.”
Puk, moeder van Midas en Timon

