Wij zijn De Van Maasdijkschool, Heerenveen
OBS van Maasdijkschool is een prettige, veilige omgeving voor leerlingen. Bij ons kunnen kinderen zich ontwikkelen tot
zelfbewuste wereldburgers. Ieder kind op zijn of haar eigen manier en eigen tempo.

‘Oefenplaats
voor de wereld’

Wij bieden kinderen een sociale omgeving waarin zij worden geprikkeld, maar ook als persoon worden gezien en gehoord. Ze leren
vertrouwen op zichzelf en de mogelijkheden die worden geboden.
Onze kinderen vullen aan het begin van het schooljaar een ‘ik’-rapport in. Bij de kennismaking samen met de ouders wordt dat besproken. Kan ik zelfstandig werken, heb ik vertrouwen in mezelf,
kan ik samenwerken? Kinderen kunnen aangeven hoe ze daar zelf
over denken en wat ze nodig hebben. Dit zijn mooie gesprekken,
waardoor het contact met de ouders meteen goed is gelegd.
De samenleving vraagt om zelfbewuste mensen, die beschikken
over zelfinzicht en een lerende en kritische houding. De Van Maasdijkschool wil daar een funderende rol in spelen. Door jezelf te kennen en te vertrouwen op je mogelijkheden, maak je een mooie start.
Onze school is een school met historie, maar we gaan natuurlijk ook
met onze tijd mee. We behouden dat wat al jaren goed is en ver-

beteren graag dat wat beter kan. We maken gebruik van moderne
methodes, hebben een goed uitgeruste bibliotheek en vanaf groep 3
krijgen alle leerlingen een iPad. De leerlingen gebruiken de iPad daar
waar zinvol en nodig. Het is voor ons één van de instrumenten om
modern en inspirerend onderwijs te geven. Maar ook om de leerlingen op hun eigen niveau en naar eigen kunnen te laten ontwikkelen.
Wij vinden de sfeer op school en een prettig sociaal klimaat een
belangrijke basis voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom zijn
wij een gecertificeerde Kanjerschool. Ons team is opgeleid om kinderen spelenderwijs eigen gedrag en dat van anderen te leren herkennen en op een positieve wijze te beïnvloeden.
Wij bereiden onze kinderen gedegen voor op een volgende stap in
hun jonge leven en leggen een solide basis voor de toekomst. De Van
Maasdijkschool, een dijk van een school!
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