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Onze school, Basisschool De Spoorzoeker, staat in Kerkrade-West. In ons pand is ook de peuterspeelzaal en de 
buitenschoolse opvang gevestigd. Doorgaans blijven kinderen die de peuterspeelzaal bezoeken op de Spoorzoeker 
om hun basisschoolperiode te doorlopen. Een doorgaande lijn en het samen optrekken van peuterspeelzaal en 
basisschool vinden wij erg belangrijk. We werken daarom al samen in de vorm van thema's die bij de peuters en de 
kleuters dezelfde zijn. Ook is er afstemming op veel andere vlakken. De kinderen die onze school bezoeken wonen 
voornamelijk in de wijken Gracht en Spekholzerheide. De school telt momenteel 14 groepen waarvan 3 
kleutergroepen. We spelen we in op ontwikkelingen in het onderwijs, zoals op ICT gebied. Alle leerlingen vanaf 
groep 4 werken met een Chromebook als onderdeel van het eigen maken van de leerstof. Maar ook muziek, 
beweging en creativiteit vinden we erg belangrijk! We werken met vakdocenten op het gebied van muziek 
(samenwerking met de muziekschool), dans en drama en handvaardigheid. Ook is er een vakleerkracht beweging op 
school.

De Spoorzoeker is van oorsprong een Rooms Katholieke basisschool. Wij verwelkomen ouders en kinderen met een 
andere geloofsovertuiging of achtergrond van harte. Onze school heeft veel aandacht voor normen en waarden 
binnen de omgang van de kinderen onderling. Voor een kind is belangrijk dat het zich op de eerste plaats veilig en 
geaccepteerd voelt door de andere kinderen in de groep. Bovendien is van belang dat het kind zichzelf en de andere 
kinderen leert accepteren. Wij vinden het belangrijk dat kinderen al op vroege leeftijd kennismaken met de 
diversiteit aan culturen en geloofsovertuigingen die er ook in de maatschappij te zien zijn. We kunnen leren van 
elkaar; ook dat hoort bij ons pedagogisch en didactisch concept. Normen en waarden zijn erg belangrijk, we 
besteden hier veel aandacht aan. Binnen de Kanjertraining wordt binnen iedere groep (vanaf de kleuters) aandacht 
hieraan besteed.

Onze school is gericht op het leggen van een stevige basis voor de verdere ontwikkeling van de aan onze zorgen 
toevertrouwde leerlingen. Die stevigheid ontstaat door de aandacht voor de totale ontwikkeling van het kind. Het 
gaat op onze school niet alleen om kennis (taal, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek), maar 
ook om vaardigheden (muziek, gymnastiek, spel, dans, tekenen, handvaardigheid) en gedrag (sociaal-emotionele 
ontwikkeling). En dat binnen een context waarin het woord  samen  een belangrijke rol speelt. Onze school 
biedt pedagogisch gezien een prettige, veilige omgeving voor kind en leerkracht, waar iedereen zich gewaardeerd 
mag voelen. We doen dat door de kinderen serieus te nemen en hen te leren op te komen voor zichzelf met daarbij 
ook oog te hebben voor de ander. Burgerschap is belangrijk binnen onze school. Daarom hebben wij een 
leerlingenraad (gekozen door de leerlingen) die meedenkt en beslist over allerlei zaken binnen school. Ook vinden 
wij normen en waarden van groot belang. Hieraan geven wij invulling middels de methode Kanjertraining; waarbij 
binnen iedere groep aandacht is voor themas als pesten, normen en waarden etc. 
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School biedt ondersteuning aan 
NT2-leerlingen 4

De school biedt ondersteuning aan 
leerlingen met een visuele beperking 4



19,000

0,000

1,000

1,000

4

4

3



Hoog- en meerbegaafdheid,

lezen, ICT

Kurzweil coach, ergo-

therapeut, logopedist,

orthopedagoog

ICT-voorzieningen (tablets, chromebooks vanaf groep 4) als ondersteuning

Gedifferentieerde organisatievorm, werken in 3 niveaus binnen de 
parallelgroepen.

Het gebouw is toegankelijk voor minder valide kinderen, er is een lift 
aanwezig.

Er is een schoolbieb aanwezig, tevens een peuterspeelzaal en een BSO.



Streefbeeld Op onze school zetten we digitale middelen 
in ter ondersteuning van ons onderwijs.

2020-2021

Streefbeeld Op onze school vinden gesprekken plaats 
met kinderen over hun ontwikkeling en 
sociaal welbevinden.

2021-2022

Streefbeeld We spreken met kinderen over 
onderwijskundige en organisatorische 
knelpunten en verbeteringen in een 
leerlingenraad

2020-2021

PCA onderwijskundig beleid De school heeft reele verwachtingen over 
het niveau dat kinderen kunnen bereiken. 
Evaluatie vindt periodiek plaats.

2021-2022

PCA onderwijskundig beleid Het team werkt voortdurend aan de 
verbetering van de eigen professionaliteit.

Doorlopend.


