
DE VLECHTER

Samenbrengen, Samen Leren

Hier staan wij onvoorwaardelijk voor. In samenwerking met de ouders halen we het beste in ieder 
kind naar boven. Dit doen we in een betekenisvolle, uitdagende omgeving waarin we van elkaar en 
met elkaar leren. Het allerbelangrijkste is dat onze kinderen met plezier naar school gaan en zich 

veilig voelen. Dan kunnen zij zich optimaal ontwikkelen.

Meervoudige intelligentie

In het leeraanbod sluiten onze leerkrachten zo goed mogelijk aan bij de verschillende leerstijlen van 
de kinderen. Het ene kind is natuurknap, de ander rekenknap of juist tekenknap. Er zijn acht 

intelligenties en ieder mens heeft ze alle acht, maar slechts een paar zijn sterk ontwikkeld. Bij ons 
kan ieder kind zijn eigen talenten ontdekken en ontwikkelen, en trots op zichzelf zijn.

Vreedzame school

De kinderen leren respectvol met elkaar om te gaan. Ze leren conflicten samen op te lossen, zodat 
een win-win situatie ontstaat. Ook leren de kinderen hun gevoelens onder woorden te brengen en op 
een goede manier voor zichzelf en anderen op te komen. De methodiek van de Vreedzame school 

ondersteunt ons hierbij.

Zelfstandig, zelfverantwoordelijk, samen

Onze kinderen ontwikkelen gedurende hun basisschoolperiode een hoge mate van zelfstandigheid. 
We dagen ze uit om over hun grenzen heen te kijken en nieuwsgierig te zijn. De kinderen leren 

verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk en hun gedrag. Ook worden de kinderen uitgedaagd 
samen te werken en samen te spelen.



 Gezonde groene school

Gezond eten en bewegen zorgt ervoor dat je fit bent, waardoor je makkelijker kunt leren. Op De 
Vlechter besteden we veel aandacht aan gezond leren en leven. Wij zijn een gezonde groene school. 

Tijdens de ochtendpauze eten we gezond en ons schoolplein heeft een natuurlijke uitstraling. Een 
speelplek met klimbomen, keien, water, zand en een moestuin. Onder en na schooltijd verzorgt de 

combinatiefunctionaris van Stichting De Schroef een rijk aanbod van allerlei sport en 
bewegingsactiviteiten.

 

Samenwerking

Ouders zijn voor ons de belangrijkste partner in de begeleiding van het kind. De drie strengen van de 
vlecht uit ons logo staan symbool voor de relatie school, ouder en kind. Wij zorgen voor een open 

communicatie en een gastvrije sfeer.

Optimale begeleiding

Op onze school staan de behoeften van het kind centraal. We vragen ons af wat voor deze leerling, 
in deze groep, op onze school de meest passende onderwijsaanpak is. 

Basisschool De Vlechter:

  -    Is een gastvrije school met respect voor elkaar;
  -    Biedt een uitdagende betekenisvolle leeromgeving waarin we samen leren;
  -    Sluit aan op de onderwijsbehoeften van het kind;
  -    Sluit aan bij de verschillende leerstijlen van kinderen;
  -    Leert kinderen verantwoordelijkheid te nemen;
  -    Besteedt extra aandacht aan gezond leven, bewegen, natuur en cultuur.

Kom gerust eens kijken en proef de sfeer. We maken graag een afspraak met u voor een persoonlijk 
gesprek en een rondleiding.

Basisschool De Vlechter                                                                                                                                                                                                          
Constantijn Huygensstraat 1                                                                                                                                                                                                               
5251 LW Vlijmen                                                                                                                                                                                                                               
073 5184344                                                                                                                                                                                                       
info@bsdevlechter.nl                                                                                                                                                                                       
www.bsdevlechter.nl
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