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De Bloesem, 
iedereen komt tot bloei.

E
en basisschool kiezen is een belangrijk moment. Voor uw 

kind én voor u. Want naast het geruststellende idee dat een 

school gewoon goed is, verwacht u ook een leuke school. En 

een school die eruit haalt wat erin zit. Een school met een visie. We 

vertellen u hier beknopt wat u van OBS De Bloesem kunt verwachten.

DaVinci
In 2014 zijn wij gestart met DaVinci, een 
nieuwe lesmethode wereldverkenning 
voor groep 1 tot en met 8 van het 
basisonderwijs. In schooljaar 2016-2017 
zal groep 1-2 als laatste groep de methode 
invoeren. 
DaVinci is een methode waarbij  alle 
kerndoelen in een samenhangend 
geheel behandeld worden die vallen 
onder Oriëntatie op Jezelf en de 
wereld, alsmede de 50 vensters 
uit de Canon van de Nederlandse 
geschiedenis, wereldburgerschap en 
burgerschapsvorming. 
Leerkrachten geven geen aparte vakken 
aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, 
maatschappijleer, techniek, natuur- en 
scheikunde, verzorging, fi losofi e en 
levensbeschouwing meer zoals in andere 
methoden op de basisschool, maar 
bieden dit als geheel aan met één centrale 
les per week. Op deze manier zullen 
kinderen verbanden zien tussen alles wat 
aangeboden wordt.  Daarbij gebruiken we 
alle zintuigen met realistisch materiaal.  

Omdat het thema van zoveel kanten wordt 
bekeken, kan ieder kind vanuit zijn eigen 
interesse, talent en niveau aanhaken en zo 
doet ieder kind mee waardoor ook binnen 
de klas verbondenheid ontstaat. Zo werkt 
de methode DaVinci volgens een geheel 
eigen visie.

De Bloesem Doet! 
De Bloesem is een gezellige school in Eck 
en Wiel, die we met hulp van ouders en 
vele vrijwilligers nog aantrekkelijker willen 
maken. Door het enthousiasme van een 
aantal ouders en leerkrachten is het idee 
ontstaan om het wat groter aan te gaan 
pakken. U kent misschien wel de actie van 
NL Doet. Hierdoor is het initiatief ontstaan 
om De Bloesem Doet! op te zetten. 
Elk jaar pakken we met een aantal 
vrijwilligers ‘klussen in en om de school’ 
op. Daarbij kan gedacht worden aan het 
schoolplein of ruimtes in de school.
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“De Bloesem doet! bedenkt 
leuke activiteiten om de school 

leuker te maken” 

“De lessen zijn leuk en mijn 
vrienden zijn cool en het 

buitenspelen. ”



De Bloesem
De naam is een toepasselijke naam in de 
Betuwe. De leerlingen komen tot bloei 
op De Bloesem, zodat ze met een basis 
verder kunnen groeien in het voortgezet 
onderwijs. 

Openbare school 
Obs De Bloesem is een basisschool voor 
openbaar onderwijs. Dat betekent dat wij 
open staan voor alle kinderen ongeacht 
godsdienst, levensbeschouwing of 

niveau kan ontwikkelen. Kindgericht 
werken en adaptief onderwijs is hierbij 
ons uitgangspunt. Daarnaast willen we de 
kinderen zo goed mogelijk voorbereiden 
op het vervolgonderwijs. Wij streven 
naar een ontspannen sfeer waarin, naast 
het aanleren van kennis, tijd en ruimte is 
voor creatieve en sociale leeraspecten. 
We doen erg ons best om een open sfeer 
te creëren en vinden het belangrijk dat 
leerlingen, leerkrachten en ouders prettig 
samenwerken.
Wederzijdse acceptatie en respect vormen 
de basis waarop we werken. Dit beginsel 
willen wij uitdragen in de omgang met 
elkaar en in het overdragen van kennis. 
Bij ons is ieder kind welkom. Wij vinden 
het belangrijk dat elk kind zijn talenten 
ontwikkelt in een veilige, vertrouwde 
omgeving.

Passend onderwijs 
De Bloesem biedt in vele opzichten 
Passend Onderwijs aan de kinderen. Dit 
uit zich in de vele individuele leerlijnen 
binnen de school en de aangepaste 
programma’s voor individuele kinderen. 
Daarnaast wordt er altijd gekeken naar de 
behoefte van elk kind, om zoveel mogelijk 
onderwijs te kunnen blijven volgen op de 
school in de eigen woonomgeving. 

Start in groep 1-2 
De stap naar de basisschool is voor een 
vierjarig kind groot. Het is heel spannend 
om naar school te gaan. Daarom vinden 
wij het belangrijk dat een kind van tevoren 
met de leerkracht en de aanstaande 
klasgenoten kan kennismaken. Wanneer 
een aangemeld kind de leeftijd van drie 
jaar en tien maanden heeft bereikt mag 
het tien dagdelen in de klas komen kijken. 

culturele achtergrond, voor zover deze 
niet ingaan tegen algemeen aanvaarde 
waarden en normen. 

Het team
Het team bestaat uit mensen die het 
welzijn van uw kind belangrijk vinden. 
Uw kind zit acht jaar van zijn leven 
bij ons op school en bouwt een band 
op met zijn leerkrachten. Het gebouw 
waarin wij werken is kindvriendelijk en 
goed doordacht. Wij kunnen niet zonder 
de betrokkenheid van ouders. Er zijn 
hulpouders, ouders zitten in de MR en 
GMR, evenals in de Ouderraad. 

Respectvol
De Bloesem wil een school zijn waar elk 
aan haar toevertrouwd kind zijn plek kan 
vinden en waar het zich veilig en prettig 
kan voelen. Ook willen wij een school 
zijn waar elk kind zich op zijn eigen 

Dan kan het kind vast een beetje wennen. 
Kinderen die in andere groepen op school 
komen, worden ook in de gelegenheid 
gesteld om minimaal één dag(deel) te 
komen kennismaken.

In de laatste zes weken van het schooljaar 
vinden kijkochtenden alleen plaats als de 
groepsgrootte of de samenstelling van 
groep 1-2 van dat moment het toelaat om 
hele jonge kinderen hun eerste ervaringen 
met de basisschool op te laten doen.
Alvorens het zover is wisselen we 
eerst informatie uit tijdens een 
kennismakingsgesprek tussen de ouders 
en de schoolleider over de school en het 
kind. Ook een rondleiding door de school 
hoort daarbij. De schoolleider vraagt 
tijdens dit gesprek ouders om gerichte 
informatie en bijzonderheden over het 
kind. Na inschrijving neemt de leerkracht 
van groep 1-2 contact op met de ouders 
voor het maken van een afspraak voor de 
eerste kijkochtend. Als het kind ongeveer 
zes tot acht weken onderwijs heeft 
genoten volgt een eerste evaluatie tussen 
de leerkracht en de ouders. Beiden kunnen 
tijdens dit gesprek hun eerste bevindingen 
delen.

“OBS De Bloesem: waar je 
sneller groeit dan de bloesem 

zelf en waar iedereen 
iets waard is. ”

 “Ik vind het een leuke en 
behulpzame school en je voelt 

je thuis” 

“Het is een leuke, gezellige 
maar ook kleine school ” 

“Kom gauw eens een kijkje 
nemen bij onze leuke school ” 


