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10 REDENEN OM TE KIEZEN VOOR OTTERKOLKEN
Een goede basisschool kiezen voor uw kind is niet gemakkelijk. U wilt 
dat uw kind zich er veilig voelt en een fijne schooltijd tegemoet gaat. 
Op Otterkolken weten wij al jaren dat gelukkige kinderen het beste uit 
zichzelf halen. Hoe wij daaraan werken leest u in deze folder. 

1VEILIGE LEEROMGEVING
Door positief gedrag te stimuleren en direct in te grij-
pen bij ongewenst gedrag, zorgen wij voor een veilige 
omgeving. Met behulp van het M5 meldsysteem en een 
duidelijke gedragscode, werken wij samen met ouders 
aan een veilige school. Daarom vinden onze leerlingen 
het prettig om naar school te gaan.

ONDERZOEKEN EN ONTDEKKEN
Door zelf onderzoeksvragen te bedenken en op ont-
dekking te gaan, leren kinderen op een natuurlijke 
manier. Ze kunnen zich verdiepen in de onderwerpen 
die ze interessant vinden en worden uitgedaagd om 
creatief te denken. Dat motiveert om te leren! 

GOEDE RESULTATEN
Onze leerlingen hebben zelf veel invloed op hun leer-
doelen en hoe ze die het beste kunnen behalen. Hier-
door weten de kinderen waarom ze leren en krijgen zij 
grip op hun eigen leerproces. Dit eigenaarschap stimu-
leert het behalen van goede resultaten. 

BUITENSCHOOLSE OPVANG
Bij buitenschoolse opvang De Otter werken bekende 
gezichten voor de kinderen en gelden dezelfde regels 
als op school. Dat zorgt voor een veilige en vertrouwde 
omgeving ook buiten schooltijd!

ZORG EN AANDACHT
Niet elk kind leert op dezelfde manier. Soms heeft 
een kind extra uitdaging of extra ondersteuning nodig 
om tot goede resultaten te komen. Wij proberen ons 
onderwijs zo goed mogelijk te laten aansluiten op de  
onderwijsbehoefte van uw kind.

GEZELLIG EN SOCIAAL
In een ongedwongen sfeer spelen en werken kinderen 
samen. Ze leren veel van elkaar en bouwen voort op 
ideeën van anderen. Ze kunnen samen veel plezier 
beleven als ze uitgedaagd worden om nieuwe dingen 
te leren. 

UW PEUTER IS AL WELKOM
Om de stap voor uw kleuter naar de basisschool zo klein 
mogelijk te maken kan uw kind al meedoen aan peuter-
activiteiten. Tijdens de leuke en uitdagende activitei-
ten maakt uw kind spelenderwijs kennis met de school. 

WAT IS UW REDEN?
Wat is uw reden om voor Otterkolken te kiezen? Kom samen met uw kind 
eens kijken. Dan kunt u de school ‘in bedrijf’ zien en uw vragen stellen 
aan Margriet Speklé, de directeur van onze school. Zij helpt u graag om 
een goede keuze voor uw kind te maken. Graag tot ziens op Otterkolken!

CONTINUROOSTER
Wij werken met een continurooster. De kinderen zijn 
dagelijks van 8.30 uur tot 14.30 uur op school en lun-
chen in hun eigen groep. Op woensdag zijn alle leer-
lingen om 12.30 uur uit.

EEN GOEDE BASIS
’s Morgens werken wij aan de kernvakken rekenen, 
taal, lezen en schrijven. Daarmee leggen we een stevi-
ge basis. Na de lunch besteden wij veel tijd aan vakken 
waarbij kinderen nieuwe vaardigheden, gericht op de 
toekomst, kunnen ontwikkelen en inzetten.

RUIMTE OM JEZELF TE ZIJN
Bij ons op school mag je jezelf zijn. Daarbij gaan wij 
uit van de principes van de Kanjertraining. Elk kind is 
te vertrouwen en wil een goede vriend zijn voor an-
deren. In alle groepen werken wij daar dagelijks aan. 
Daarmee leren kinderen om stevig in hun schoenen te 
staan en zelf na te denken over hun eigen keuzes. 
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Onderdeel van

Samen in beweging met oog voor elkaar!


