
Op een kleine school groot worden!

Kom je bij ons op school?
Ontwikkeling Zelfredzaamheid Betrokkenheid

• werken aan 
leerdoelen

• persoonlijke 
aandacht

• toekomstgericht

• Kanjertraining
(sociale vaardigheid)

• weektaken
• leren plannen

• korte lijnen met 
ouders

• eigenaarschap
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ZelfredzaamheidDe Meent
is een kleine openbare dorpsschool in een landelijk gebied. We zijn een 
gezonde school met dagelijks schoolfruit en een verse lunch tijdens de 
overblijf. Binnen en buiten de school is veel ruimte om te spelen, te bewegen 
en te ontwikkelen.        

Algemeen

Basisschool De Meent heeft een gemengd team. Door deze diversiteit hebben we 
veel kennis en specialiteiten in huis. Het team werkt nauw samen om deze kennis 
te delen en zich te blijven ontwikkelen. Er wordt gewerkt met combinatiegroepen 
die regelmatig ontkoppeld worden, hierbij maken we gebruik van een extra lokaal 
en een onderwijsassistent. Ook zijn er binnen de school nog andere ruimtes, ieder 
met een eigen functie. In onze gemeenschappelijke ruimte werken we samen 
en er is een ruimte voor leerlingen die stil willen werken. In ons technieklokaal 
(Willy Wortels Uitvinderij) ontdekken leerlingen ervaringsgericht, door middel van 
proefjes, alles over natuur en techniek.

Ontwikkeling

Wij vinden het belangrijk dat de persoonlijke ontwikkeling die leerlingen 
doormaken zowel cognitief als sociaal is. Hiervoor is een veilige schoolcultuur 
noodzakelijk, waarin leerlingen kunnen en durven groeien. Om alle leerlingen te 
bieden wat zij nodig hebben, maken wij gebruik van verschillende werkvormen, 
passende begeleiding op verschillende niveaus en digitale middelen zoals 
Chromebooks (voor alle leerlingen vanaf groep 4).

Met de lessen van de Kanjertraining werken 
de leerlingen aan hun sociale ontwikkeling. 
De leerlingen worden aangemoedigd om 
voor zichzelf op te komen en conflicten 
zelfstandig op te lossen. De leerlingen leren 
welke gedragingen er zijn en hoe ze daarmee 
moeten omgaan. Zij leren hier over te praten, 
verwoorden wat zij prettig en/of onprettig 
vinden en zoeken samen een oplossing. 
Vanaf groep 1 leren de leerlingen werken 
met een weektaak. Door te werken aan de 
weektaak, leren de leerlingen te plannen, 
keuzes te maken en werken zij aan hun 
persoonlijke doelen.

Betrokkenheid

Het voordeel van een kleine school is de grote betrokkenheid. Het team, de 
ouders en de leerlingen kennen elkaar allemaal en er wordt nauw samengewerkt. 
De ouders worden betrokken bij de ontwikkeling van hun kind(eren) tijdens 
informatieavonden en ouder- en kindgesprekken. Door middel van kindgesprekken 
en persoonlijke leerdoelen krijgen de leerlingen meer inzage in hun eigen 
leerproces. Ook denken en beslissen de leerlingen mee over de vervolgstappen en 
worden steeds meer eigenaar van hun leerproces. Via de leerlingenraad kunnen de 
leerlingen hun inbreng geven aan de ontwikkeling van de school.


