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• TOTAALONTWIKKELING VAN ‘HOOFD, HART EN HANDEN’ STAAT CENTRAAL• AANDACHT VOOR DE WERELD VAN HET JONGE KIND• EEN EIGENTIJDSE SCHOOL MET MEERTALIG ONDERWIJS• OUDERS ALS PARTNER

• EEN SCHOOL WAAR MUZIEK IN ZIT

De school waar je 
je thuis voelt!

Ouder als partner
U als ouder heeft een belangrijke rol bij ons 
op school. Samen kunnen we meer bereiken 
dan alleen! Wij overleggen graag met u over 
de ontwikkeling en vorderingen van uw kind.
Ook voor hulp bij activiteiten doen wij graag 
een beroep op u. Wij nemen de inbreng van 
ouders serieus bij de vormgeving van ons 
onderwijs. Uw betrokkenheid stellen wij zeer 
op prijs en daarom vinden we het ontzettend 
fi jn dat er een goede samenwerking is!

Opvang… Goed geregeld!
Uw kind is voor en na schooltijd in vertrouw-
de handen. De voor- en naschoolse opvang 
hebben we ondergebracht bij Kinderwoud.

Graag tot ziens!
Op onze website www.cbsdewinde.nl of 
www.scholenopdekaart.nl vindt u meer in-
formatie. U bent zeker ook van harte welkom 
om een bezoek te brengen aan onze school! 
Maak daarvoor gerust een afspraak, dan heb-
ben wij alle tijd voor u. Wij stellen ons graag 
aan u voor! 



    

Een totaalontwikkeling
Een nieuwe fase is aangebroken: uw 

kind gaat binnenkort naar de basis-
school! Een belangrijk moment voor u en 

voor uw kind. 
Naast de opvoeding is de school immers 

van grote invloed op de toekomst van uw 
kind. Onze leerkrachten zijn zich daar sterk 
van bewust. Wij vinden de totale ontwikke-
ling van uw kind belangrijk: hoofd, hart en 
handen. Door hier aandacht aan te besteden 
komt het talent van uw kind tot uiting en 
kunnen wij het beste uit uw kind halen. Daar 
zijn wij van overtuigd!

Een fi jne tijd op De Winde
Wij zijn pas tevreden als kinderen met een 
warm gevoel terugkijken op hun schooltijd. 
Dat zij met plezier terugdenken aan het 
samen spelen, het leren en het omgaan 
met elkaar. Respect vinden wij erg belangrijk. 
Kinderen ontwikkelen zich het beste als zij 
zich veilig voelen. 

Even voorstellen
De winde, de prachtige goudgele voorn 
die in onze schoolomgeving voorkomt. 
Maar de Winde is meer: het is ook een 
slingerplant met talrijke blaadjes en 
bloemen. De dubbele betekenis is een 
mooie vergelijking met onze school. 
Wij zien de winde als symbool voor het 
christelijk onderwijs én als teken van het 
dynamische en veelvormige van onze 
leerlingen. In deze folder maakt u kennis 
met onze school, CBS De Winde. 
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Over een school 
waar je je thuis voelt!

Bij ons op school geven wij kinderen de 
ruimte om te ontdekken wie zij werkelijk 
zijn. Kinderen mogen fouten maken en 
krijgen nieuwe kansen! Wij leren ze om zo 
ook met anderen om te gaan. 

Meer dan alleen onderwijs!
Wij geven elkaar de ruimte onze Christelijke 
identiteit te beleven en uit te dragen op een 
respectvolle manier. Dat betekent ook dat 
kinderen van elke overtuiging of sociaal-
culturele achtergrond welkom zijn. Wij zien 
ieder kind als waardevol individu. CBS 
De Winde staat midden in de pluriforme 
samenleving waarin we elkaar willen 
ontmoeten.

Aandacht voor ieder kind
De meeste kinderen kunnen het onderwijs 
prima volgen. Maar het komt voor dat een 
kind meer moeite heeft met de lesstof of 
juist veel meer uitdaging nodig heeft. 
Wij streven ernaar alle kinderen het 
onderwijs aan te bieden dat zij nodig 
hebben, zodat zij zich optimaal kunnen 
ontwikkelen. 

Een eigentijdse school…..
“Wij geven les uit moderne methodes die 
de kinderen aanspreken. Er wordt voor een 
aantal vakgebieden gebruik gemaakt van 
de iPad, een Chromebook of de computer. 
Dit zien wij als middelen ter ondersteuning 
en verrijking van de lessen. Een belangrijke 
plaats wordt ingeruimd voor het zelfstandig 
werken en de eigen verantwoordelijkheid. 
Dit betekent voor de kinderen dat ze leren 
werken van dag- naar weektaak. Maar ze 
krijgen ook inzicht in hun eigen leerpro-
cessen. Een zelfstandige leerhouding van 
de kinderen en samenwerken zijn bij ons 
kernbegrippen.”


