
“Ik o m 
tu he.”

Voor meer informatie
Wilt u meer weten over obs De Wildschut en onze onderwijsmethode? 
Neem dan contact met ons op of loop gerust eens binnen, wij staan u 
graag te woord. Een rondleiding plannen kan natuurlijk ook, u bent van 
harte welkom!

Samen voor goed resultaat
Het team van obs De Wildschut voelt zich verantwoordelijk voor alle kinderen 
van de school. Onze leerkrachten hebben veel kennis in huis. Ze zijn opgeleid 
tot intern begeleider, reken- taal- dyslexie- of gedragsspecialisten en 
gebruiken deze kennis om ervaringen te delen en leerlingen te ondersteunen 
op deze specifieke gebieden. 

Ouders en verzorgers zien wij als partners. Wij vinden het belangrijk dat u zich, 
als ouder of verzorger, betrokken voelt bij onze school. U bent daarom van 
harte welkom tijdens de vele contactmomenten op de school, zoals bij de 
vieringen, afsluitingen van projecten, technische en creatieve ateliers. Tevens 
kunt u meedenken over obs De Wildschut in de oudervereniging en/of de 
medezeggenschapsraad. 

Het kan voorkomen dat het niet “als vanzelfsprekend” gaat met uw kind. Onze 
leerkrachten staan dan ook voor u klaar, om samen met u de situatie te 
bespreken en/of een plan van aanpak te maken. Ieder kind verdient een 
prettige en veilige schooltijd op obs De Wildschut. De school is van ons samen 
en het onderwijs maken we met elkaar! 

Schoolvieringen
Tijdens de vieringen leren de kinderen zich ook (op een podium) aan een 
groter publiek te presenteren. Dat doen ze alleen, in een groepje of met de 
hele klas. De hogere groepen bedenken zelf een voordracht voor de viering. 
We merken dat de kinderen vertrouwd raken met het presenteren, omdat ze 
dit vanaf de kleuterbouw al regelmatig doen. De kinderen voelen zich veilig, 
durven zich te uiten en kwetsbaar op te stellen. Hierdoor groeit het zelfver-
trouwen en de zelfstandigheid. Natuurlijk vieren wij ook verjaardagen, 
Sinterklaas, Kerst, Pasen, Carnaval en de Wildschutdag. 

“De vig  je t 
en en.”

Raadhuisstraat 3, 5126 CK Gilze

0161 45 58 38

info.wildschut@tangent.nl
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“Lez  ren, do in n i to.”
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Ontdek 
waar jij knap 

in bent!

Waar talenten tot bloei komen!



We l ni le i bes, 
we n o el g el 
do, onze n er.
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“Binnenkort word je vier jaar en mag je naar school. Ben je al nieuwsgierig... naar 
de school, de juf of meester en de andere kindjes? Wij zijn in ieder geval erg 
nieuwsgierig naar jou! Wie ben jij? Wat neem je mee? En wat kunnen we van jou 
leren? Laten we op avontuur gaan en jouw unieke talenten ontdekken. 
Samen vullen we jouw knapzak met al je knapheden!”

Meervoudige Intelligentie
Ons uitgangspunt is dat elk kind talenten heeft en ‘knap’ op zijn of haar 
manier is. Ook heeft elk kind een voorkeur voor leren. De één is verbaal heel 
vlot en leert gemakkelijk door taal. De ander ziet snel verbanden of logische 
gevolgen. Een derde heeft een sterk ruimtelijk inzicht of maakt gebruik van 
klanken en ritmes. Door een breed aanbod van materialen en werkvormen, 
bereiken we de intelligenties van alle leerlingen. Via de sterke kanten, ontwik-
kelen we ook de zwakke kanten. Elke intelligentie mag er zijn en wordt 
gewaardeerd!

Taal en rekenen
De basis van ons onderwijs. Elk kind krijgt naar behoefte en op niveau de 
leerstof aangeboden. Met extra aandacht voor wie dat nodig heeft en een 
verrijking van de stof als een kind meer uitdaging wenst. De kinderen werken 
bij spelling en rekenen op tablets. Wij brengen de prestaties van uw kind 
regelmatig in kaart, zodat wij de leerstof hierop kunnen aanpassen. Door 
duidelijke, specifieke doelen te stellen, waarborgen wij de ontwikkelingslijn 
van uw kind en halen we goede resultaten.  

Structureel coöperatief leren 
Deze methodiek van werken neemt een belangrijke plaats in ons onderwijs 
in. Hierin centraal staat samenwerken. Eén van de vaardigheden die de leer- 
lingen nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de 21ste eeuwse 
samenleving. Tijdens alle vakken wordt hiermee geoefend. De kinderen 
discussiëren over de leerstof, ze geven elkaar uitleg en vullen elkaar aan. 
Zij zoeken samen naar een oplossing en helpen elkaar. Iedereen doet ertoe 
en samen vieren we de successen die we behalen. 

Creatieve en culturele ontwikkeling
Met dans, muziek, film, literatuur en drama doen we een beroep op meer 
dan alleen kennis. Een kind ontwikkelt zich hierdoor completer en harmo-
nieuzer. Het leert uit de eigen vertrouwde wereld te stappen en met respect 
en verwondering het andere in de maatschappij te ontmoeten.

Presenteren
Op obs De Wildschut wordt veel aandacht besteed aan ‘jezelf presenteren’. 
Al in de groepen 1 en 2 wordt hiermee spelenderwijs begonnen. De kleuters 
presenteren zichzelf in de klas aan de hand van de zogenoemde "ik-tafel". 
Per navolgende groep wordt dit dan verder opgebouwd: van meeneem-, 
boeken-, vertel- en voorleeskringen tot spreekbeurten en presentaties in de 
hogere groepen.

Obs De Wildschut geeft haar leerlingen de ruimte voor het veelzijdig en op eigen wijze 
ontwikkelen, presenteren en delen van talenten. Dat doen ze individueel en in samen-
werking met andere kinderen, in een veilige en inspirerende sfeer. Het fundament van 
ons onderwijs leggen we uit op basis van de volgende vier kernwaarden:

Het onderwijs op obs De Wildschut is vernieuwend. Het richt zich op de principes van 
Meervoudige Intelligentie van Howard Gardner: ontwikkelen van talenten op cognitief, 
creatief en sociaal-emotioneel gebied. We bereiden uw kind voor op de vaardigheden 
van de 21ste eeuw.

Wij n ic p  okt.

Opvoeden en onderwijs kunnen niet los van elkaar gezien worden. Wij werken 
graag met u, ouders en verzorgers, samen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij 
de behoeftes van uw kind. 

Elk kind is welkom, voelt zich veilig, gewaardeerd en mag zijn wie het is. Zo wordt 
recht gedaan aan talentontwikkeling en groei naar zelfstandigheid en eigen verant-
woordelijkheid. 

Een inspirerend klimaat zet aan tot ontdekken, spelen en leren. Aan de hand van 
thema’s ontwikkelen kinderen hun talenten in verschillende ateliers. Dit gebeurt in de 
vorm van projecten en/of in de directe, betekenisvolle omgeving.

“Samre s u n le ve n er de.”

“Tabs n ur!”

Kindgericht Inspirerend Toekomstgericht Verbindend

Wij k e ler t ep na ka. Wij  op ro it. Wij n  or ar.

Ontdek waar jij knap in bent!


