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Heidepoort 3.0 



“If you always do  

what you always did,  

you will always get  

what you always got”  
(Einstein) 

 



Visie BS Heidepoort: 
 Hoger doel: 

Ondersteuning en sturing bieden in het ontwikkelen van 

talenten (kennis/vaardigheden) om een zo optimaal 

mogelijke basis te leggen om een evenwichtige en 

autonome persoon te worden die kan participeren in de 

(toekomstige) maatschappij. Dit willen we creëren in een 

veilige en uitdagende  leeromgeving. 

Gewaagd doel: 
Samenwerkend verbinden en  

organiseren! 

Kernwaarden: 
-Kind en zijn behoeften staan centraal 

-Zorgen voor elkaar 

-Respect 

-Autonomie 

Kernkwaliteiten: 
-Aandacht voor ieder kind waarbij 

we samen verantwoordelijk zijn 

voor elkaars groei en samen leven 

-21 eeuwse vaardigheden 

-Brede talentontwikkeling (groen- 

gezond- cultuur- creatief- 

breinvriendelijk) 



De school waarbij we gezamenlijk 
verantwoordelijk zijn 

 WIJ in plaats van ik 

 Werken in units 

 Groepsdoorbroken instructies, projecten, spelen en 
werken 

 Inzetten van kwaliteiten van mensen 

 Samen uit, samen thuis: samen voorbereiden, samen 
professionaliseren, samen zorgdragen voor een grotere 
groep kinderen (wel eigen thuisgroep) 

 Unitbesprekingen (samen kinderen in hun ontwikkeling 
bespreken, het aanbod met elkaar uitvoeren waarbij 
taken verdeeld worden) 





De school voor 21e eeuwse vaardigheden 

• Onderwijs dat ruimte biedt aan de ontwikkeling van 21e 
eeuwse vaardigheden. 

• ICT vaardigheden 

• Samenwerken 

• Communicatie 

• Sociale en culturele vaardigheden  

• Kritisch denken 

• Creatief denken 

• Probleemoplossend vermogen 





De gezonde/groene school 

• Niet langer dan een uur op dezelfde plek (zitten is het 
nieuwe roken) 

• Dagelijks bewegingsactiviteiten 

• Beweging uitlokken op plein en in de leeromgeving 
binnen 

• Ruim aanbod gymnastiek en beweging (in samenwerking 
met anderen) 

• Stimuleren gezonde traktaties 

• Fruit, groente, water 

• Veel aandacht voor natuur/ duurzaamheid en milieu-
diervriendelijkheid 

• Excursies / veldwerk  

 





De school voor creativiteit, kunst en cultuur 

• Veel activiteiten in het kader van dans, drama, cultuur, 
kunst, muziek, inclusief excursies etc 

• Structureel aanbod op deze gebieden 

• Samenwerking op deze gebieden met andere 
instellingen 

• Workshops van externen binnen en buiten de school 

• Jaarlijks theater- en/of museumbezoek 

 

 





De breinvriendelijke school 

• Kennis of breinvriendelijk leren bij leerkrachten 

• Effectieve leeromgeving 

• Dagelijks beweging inzetten om brein ‘wakker’ te 
schudden 

• Mindmappen etc 

 

 





Heidepoort 3.0 
• groepsdoorbrekend, groepsoverstijgend 

• samenwerkend en samen lerend 

• kindgesprekken / eigenaarschap: ruimte geven aan 
kinderen om zelf aan te geven wat ze willen leren 

• ononderbroken ontwikkeling 

• aansluiten bij talenten van leerlingen 

• coöperatieve werkvormen, coöperatief leren 

• moderne lesmaterialen en methoden 
(prikkelend/uitdagend, niet leidend, wel houvast 
gevend) 

• effectief ICT-gebruik: chromebooks 

• veiligheid 

• meer buitenonderwijs/meer bewegen 

• 2-12 jaar 

 

 


