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Ben je op zoek naar een kleine basisschool voor
je kind(eren)? Kom kijken op De Spaarneschool
in de oude dorpskern van Spaarndam, wij maken
ons groot voor jouw kind!
We staan voor een brede ontwikkeling van je
kind waarin hij* de basis legt voor de toekomst.
In een veilige en vertrouwde omgeving bieden
wij een plek waar jouw kind zich gezien, gehoord
én gewaardeerd voelt. Je kind krijgt de kans om
zich persoonlijk te ontwikkelen, talenten aan te
boren en z’n kwaliteiten te ontdekken.
Want: samen ontdekken we meer!
Met een enthousiast team staan wij voor
eigentijds en gedegen onderwijs. Onze
bouwstenen, betrokkenheid, samenwerken,
veiligheid en veelzijdigheid, vormen samen
met de kerndoelen de basis van ons onderwijs.
En daar zijn wij als school trots op!

Betrokkenheid
De Spaarneschool is een hechte gemeenschap. De betrokkenheid bij de school van leerlingen, leerkrachten en ouders is
groot. Samen maken we de school, respecteren we elkaar en
profiteren we van elkaars talenten. We organiseren schoolbrede
projecten om de betrokkenheid te bevorderen.
Elke groep maakt bijvoorbeeld twee keer per jaar een voorstelling voor de weeksluiting. Deze bekijken we met de hele
school. Door met aandacht naar elkaar te kijken ontstaat er
onderlinge betrokkenheid, nieuwe leerlingen voelen zich dan
ook snel bij ons opgenomen.

Hoe?
De School app van Social Schools maakt communiceren een
stuk makkelijker. Zo worden ouders direct betrokken bij wat er
op school gebeurt. Onze leerkrachten delen snel actuele zaken
in de groep, de jaarplanner geeft een duidelijk overzicht van alle
bijeenkomsten en gesprekken, en ouders kunnen snel inhaken
op wat er op school gebeurt.

waar hij staat kan natuurlijk ook zij gelezen worden

*

“Het geeft een goed gevoel om dingen te regelen voor
kinderen op school. Je voelt je meer verantwoordelijk voor
de school.” Leerling uit de leerlingenraad.

Veiligheid
Elk kind heeft recht op een veilige omgeving. Als een kind zich
veilig voelt heeft het namelijk ruimte om zich te ontwikkelen
en zichzelf te laten zien. Door middel van duidelijke regels en
afspraken creëren we met kinderen, leerkrachten en ouders
een veilige schoolomgeving. We organiseren groepsdoorbroken
activiteiten, zo leren kinderen elkaar kennen en goed
samenwerken.

Om het jaar gaan we met de hele school op kamp!

“In groep 7 en 8 wordt een aantal leerlingen als tutor opgeleid om
spelletjes op het schoolplein te begeleiden. Leerlingen voelen zich
hierdoor medeverantwoordelijk voor goed gedrag op het plein.”
Anja Goossens directeur van De spaarneschool

Hoe?
Voor sociaal-emotionele vorming zetten we de methode Leefstijl
in. Samen met klasgenoten doen onze leerlingen activiteiten
en opdrachten die het besef van ‘goed omgaan met elkaar’
versterken.
Wij hebben een pestprotocol en maken gebruik van de noblame methode, een effectieve en oplossingsgerichte manier
om pesten snel te stoppen. Wij maken ons sterk voor een veilige
omgeving voor ieder kind.

Samenwerken
Elk kind heeft talenten en capaciteiten. Door samenwerken
kun je elkaar versterken en kun je van elkaar leren. Als je
goed samenwerkt kun je ieders talent benutten. Veel van onze
groepen zijn gecombineerd en kinderen leren hierin op een
natuurlijke manier om samen te werken en rekening te houden
met elkaar.
Ook maken we gebruik van tutoren. Tutoren zijn kinderen uit
groep 7 en 8 die bijvoorbeeld het spel op het plein begeleiden of
de kleuters bij de intocht van Sinterklaas. We zetten de tutoren
ook in bij het lezen: kinderen van groep 8 helpen kinderen uit
groep 3. Door het uit te leggen leren de tutoren zelf ook!

Veelzijdigheid
Wij willen je kind meer geven dan alleen een cognitieve
ontwikkeling. Wij streven ernaar dat je kind zich zo breed
mogelijk ontwikkelt: creatief, cultureel, sociaal-emotioneel en
sportief.
Wij laten je kind kennis maken met kunst en cultuur en van
daaruit talenten ontwikkelen. Wij noemen dat onderwijs in hoofd,
hart en handen.
Door een breed aanbod ontdekt je kind wie hij is, wat hij kan en
waar zijn talent ligt. Hij leert respect krijgen voor zijn eigen- en
voor iemand anders z’n kunstuitingen en hij leert hoe hij dat
kan waarderen. Zo leert hij dat je vaardig kan zijn op meerdere
vlakken.
“Na lessen beeldende vorming bekijken we regelmatig met
elkaar gemaakt werk. Kinderen leren om feedback te geven
en te ontvangen. Ze leren daarbij ook hoe ze naar werk
kunnen kijken.” Lotte Telleman, leerkracht groep 5/6.

Kwaliteit
Wij hebben op onze school veel aandacht voor kwaliteit.
Wij werken opbrengstgericht. Dat betekent dat wij
systematisch en doelgericht werken aan het verbeteren
van leerprestaties. Voor de kernvakken (taal, spelling,
rekenen en lezen) stellen we groepsplannen op. In deze
groepsplannen geven wij aan hoe wij op drie niveaus
onderwijs aanbieden voor deze kernvakken. Er is extra
aandacht voor wie dat nodig heeft en verrijking als een
leerling meer uitdaging aankan.
Er is een schooltuin waarin kinderen zelf tuinieren in de
middenbouw, maar ook andere kinderen natuurlessen krijgen.

Wist je dat:
De Spaarneschool rond de 150 leerlingen heeft? Door deze
kleinschaligheid kennen we elkaar goed.

Schooltijden
Maandag, dinsdag*, donderdag, vrijdag  8.30 – 15.00 uur
Woensdag 
8.30 – 12.15 uur
*dinsdag groep 1 t/m 4 tot 
12.15 uur
Voor de lunch van 12.00 tot 13.00 uur hebben wij
overblijfmedewerkers.

Stap voor stap helpen wij jou worden wie je bent.
Samen met juffen en meesters, samen met ouders,
samen met elkaar. Je wordt gezien, gehoord en
gewaardeerd. Je wordt één van ons allemaal.
Samen ontdekken we méér
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