
Op deze nieuwe, moderne school 
gaan we deze uitdaging aan!

We bereiden leerlingen voor 
op de samenleving van morgen 

waarbij eigenaarschap en 
samenwerken als belangrijke 

begrippen worden gezien.

Ons doel is om zowel leerlingen 
als leerkrachten uit te dagen 

zodat zij zich optimaal kunnen 
ontwikkelen.

‘When teachers grow,
so do learners’

In het schooljaar 2016-2017 
opent de nieuwe basisschool in 
Nijmegen Noord haar deuren!

Bent u op zoek naar een school 
die uw kind uitdaagt en waar 

uw kind gezien wordt?

Wilt u samen met de school het 
beste uit uw kind te halen?
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Leren samenwerken in een 
uitdagende leeromgeving
De school is een leefgemeenschap in 
het klein. Kinderen en leerkrachten 
werken samen. Wij vinden het belangrijk 
dat kinderen van en mét elkaar leren. 
Samenwerken wordt gestimuleerd 
waarbij kinderen zich verantwoordelijk 
voelen voor zichzelf èn voor elkaar. Wij 
vinden het belangrijk dat kinderen open 
staan voor de ander en verschillen zien, 
kennen en accepteren.

Hoe ziet ons onderwijs eruit?
Kinderen krijgen bij ons onderwijs op 
hun eigen niveau. Dit betekent dat er 
onderwijs wordt aangeboden in een 
uitdagende, passende en gevarieerde 
leeromgeving. Kinderen worden breed 
ontwikkeld. Wij vinden het belangrijk 
dat kinderen leren van de leerkracht, 
leren van elkaar en werken aan 
hun leertaken middels weektaken/
opdrachten.

Wat leren kinderen op onze school?
Naast aandacht voor de 
basisvaardigheden taal, lezen 
en rekenen is er aandacht voor 
wetenschap en techniek, expressie, 
wereldoriëntatie, Engels, beweging en 
ontspanning. Er is aandacht voor de 
vaardigheden die nodig zijn in de 21e 
eeuw. Deze vaardigheden, creatief en 
kritisch denken, probleemoplossend 
handelen en samenwerken, worden in 
thema’s teruggekoppeld. 

Welke middelen worden er ingezet?
De talenten van zowel kinderen als 
leerkrachten worden benut. Door 
kinderen op hun eigen tempo te laten 
ontwikkelen en medeverantwoordelijk 
te maken voor hun ontwikkeling, wordt 
het eigenaarschap gestimuleerd. De 
leerkracht doet ertoe (Marzano, 2009) 
en speelt een belangrijke rol bij het 
ontluiken van deze talenten. Kinderen 
werken met een (digitaal) portfolio 
waar zowel het kind, de leerkracht als 
de ouders in kunnen kijken. De digitale 
leeromgeving is naast het werken met 
boeken en materialen een middel om 
de kinderen voor te bereiden op de 
moderne samenleving.



Hoe leren de kinderen?
Op onze school leren kinderen in hun 
eigen tempo. We gaan in 8 jaar tijd uit 
van 16 fasen van een half jaar. Kinderen 
uit meerdere fasen zitten bij elkaar op 
een onderwijsplein.
In het nieuwe gebouw komen vier 
onderwijspleinen.

Hoe wordt de kwaliteit bewaakt?
Deze nieuwe basisschool is een lerende 
organisatie. Het eerste jaar starten wij 
in een tijdelijke voorziening en zijn wij 
intensief betrokken bij de inrichting en 
vormgeving van het nieuwe gebouw. 
De stem van het kind vinden wij hierin 
belangrijk. Onze visie wordt teambreed 
verder ontwikkeld en uitgediept. Door 
steeds kritisch te refl ecteren willen wij 
ons onderwijs en elkaar scherp houden en 
daarnaast zorgdragen voor het individuele 
kind.
Conexus, het schoolbestuur, investeert 
fors in moderne leermiddelen, 
in onderwijsvernieuwingen en in 
scholing van personeel. Conexus biedt 
ondersteuning bij het bewaken en 
realiseren van onze kwaliteit.

Wat wordt er onder 
ouderbetrokkenheid 
verstaan?
De school gaat samen met u 
werken aan de ontwikkeling 
van uw kind. U kent uw kind 
het beste! Ouders en school zijn 
belangrijke partners van 

Bent u geïnteresseerd, 
heeft u vragen over onze 

school en/of wilt u uw kind 
aanmelden:

neem contact met ons op!
ramona.frenk@conexus.nu

024 373 39 60
(bestuurskantoor Conexus)

Tevens bent van harte 
welkom op één van onze
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elkaar. Communicatie 
vindt via verschillende 
kanalen plaats.



Waar kunt u ons vinden?

Direct na de zomer kan 
uw kind beginnen. In het 
schooljaar 2016-2017 gaan we 
aan de slag op onze tijdelijke 
locatie in de Klif. Het nieuwe 
schoolgebouw wordt in het 
schooljaar 2017-2018 feestelijk 
geopend. In het nieuwe 
gebouw is er ruimte voor 
ongeveer 500 leerlingen.

Conexus is bevoegd gezag over 30 
scholen voor basisonderwijs, speciaal 
basisonderwijs en speciaal onderwijs in 
de gemeenten Heumen en Nijmegen.
Het is de ambitie van Conexus om 
maatschappelijke verbindingen te leggen 
in de samenleving rondom kinderen in 
de leeftijd van circa 0 tot 14 jaar.

www.conexus.nu

ramona.frenk@conexus.nu

024 373 39 60
(bestuurskantoor Conexus)


