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Vivente-groep

SCHOOL & KIND

De Paperclip

Hij vervolgt: “Krachtig onderwijs betekent: 
zoeken hoe leerkrachten leerlingen 
kunnen helpen in hun ontwikkeling naar 
een zelfstandig individu, aansluitend bij 

hun persoonlijke talenten en interesses. 
‘Prachtig’ staat voor hoe we ons samen 
verwonderen over de veelkleurigheid van 
onze wereld als een rijke leeromgeving. We 
willen kinderen wortels en vleugels geven. 
De vleugels symboliseren de talenten van 
elk kind. Wij willen kinderen stimuleren 
om deze te ontdekken en ontwikkelen. De 
wortels staan voor een stabiele basis: we 
willen kinderen in een veilige omgeving 
hun talenten laten ontplooien (dit wordt 
verbeeld in het beeldje op de foto).

De scholen van Vivente-groep hebben 
drie basiskenmerken: ze zijn betrokken, 
bekwaam en betekenisvol. “Betrokken zijn 
we op elkaar, zowel leerlingen onderling 
als in relatie tot het gehele schoolteam, 
de ouders en andere betrokkenen. Onze 
scholen vormen in toenemende mate 
clusters, waarmee we in elke wijk een zo 
compleet mogelijk aanbod hebben. De 
scholen zijn geworteld in hun eigen buurt 

en werken daar ook mee samen. Met 
‘bekwaam’ doelen we op de professionele 
organisatie waarmee we dit onderwijs 
bieden. ‘Betekenisvol’gaat over de inhoud 
van ons onderwijs. Met burgerschap en 
rentmeesterschap dragen we bij aan een 
duurzame wereld. Betekenisvol slaat ook 
op onze identiteit: we geven de kinderen 
Gods leiding mee als kompas in hun leven.”

Vivente-groep
Dobbe 73a,  8023 JX Zwolle
Tel. 038 - 355 65 70
www.vivente.nu

“We bieden krachtig en prachtig 
onderwijs”, zegt Arend Eilander, 
directeur van de Vivente-
groep, van vijftien christelijke 
basisscholen in Zwolle. Vanuit 
een gemeenschappelijke 
christelijke visie bieden 
deze scholen verschillende 
onderwijsconcepten, zoals het 
jaarklassensysteem, natuurlijk 
leren, daltononderwijs, 
faseonderwijs, een Integraal 
KindCentrum (IKC), plus 
een school voor speciaal 
basisonderwijs.

Vivente Groep biedt ‘krachtig 
en prachtig’ onderwijs

Ons onderwijsaanbod is gebaseerd op 
de filosofie van Reggio Emilia. Kinderen 
zijn van nature nieuwsgierig, willen 
ontdekken en onderzoeken en zijn creatief 
in hun denken en handelen. Wij proberen 
deze eigenschappen aan te spreken en 
te ontwikkelen in de manier waarop wij 
ons onderwijs aanbieden. Er worden 
betekenisvolle en uitdagende activiteiten 
aangeboden, binnen en buiten de school, 
waardoor leerlingen betrokken raken. 

Leerlingen leren van antwoorden die zij zelf 
geven, zelf ontdekken of horen en zien van 
anderen. Leerlingen worden nieuwsgierig 
gemaakt, bedenken verklaringen en 
onderzoeken hun vermoedens. Zo leren de 
leerlingen alles wat zij moeten leren op een 
basisschool, maar bieden wij dit ook aan 
op een andere manier. Een manier die past 
bij ieder individueel kind. Dit maakt ons 
onderwijs anders: Gewoon anders! 

Om te kunnen leren is het van belang 
dat een leerling zich veilig, gezien en 
gewaardeerd voelt. Wij besteden veel 
aandacht aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Binnen een veilige setting zal 
de leerkracht de leerlingen coachen om op 
een passend tempo en niveau zichzelf te 
ontwikkelen op alle vakgebieden. 

U bent altijd van harte welkom voor 
een rondleiding, een gesprek of op de 
peuterochtend. Meer informatie over onze 

opvang en ons onderwijs kunt u vinden op 
www.depaperclip.nu of u kunt bellen met 
Judith Meijwaard via telefoonnummer 038-
42 00 581. 

Kindcentrum De Paperclip
Oude Wetering 82, 8044 PA Zwolle
Tel. 038 - 420 05 81
www.depaperclip.nu

Wij bieden (buitenschoolse) 
opvang en onderwijs aan 
kinderen van 0-12 jaar, in een 
modern gebouw waar een 
jong, enthousiast en leergierig 
team werkt. Een plek waar 
kinderen zich door te ontdekken 
en onderzoeken mogen 
ontwikkelen!

Welkom op De Paperclip!
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CBS De Wendakker

De school streeft naar ‘een wereld van 
verschil’ voor de leerlingen. ”Wij werken hard 
om op deze leuke, muzikale en Christelijke 
basisschool van Stadshagen goed onderwijs 
te geven aan al onze kinderen”, vertelt 
Hilka IJzerman, onderbouwcoördinator 
van De Wendakker.  In de gangen 
klinken vrolijke geluiden van kinderen 
en de sprankelende klanken van zang en 
muziekinstrumenten. De Wendakker heeft 
muziek en creativiteit namelijk hoog in 
het vaandel staan. Bovendien heeft het 
team van De Wendakker een duidelijk doel 
voor ogen. “We willen de kinderen verder 
brengen in hun ontwikkeling met het oog 
op de toekomst”, zegt Hilka IJzerman. ”Op 
beide locaties kunnen kinderen vanaf de 
kleutergroep t/m groep 8 genieten van ons 
onderwijs.”  
  
In deze tijd van corona, waarin de wereld 
op zijn kop staat, steken de meesters en 
juffen de kinderen en ouders een muzikaal 
hart onder de riem. Dat heeft geresulteerd 
in het lied `Wij missen jou’, dat werd 
geschreven en samengesteld door twee 
leerkrachten. Het YouTube-filmpje is 
al vele duizenden keren in Stadshagen 
bekeken.  

Coöperatief   
“Zowel op De Wendakker als op 
De Kopakker werken we met het 
onderwijssysteem van coöperatief leren”, 
legt Elmar van Dokkum, directeur van de 
Kopakker uit ”In een coöperatieve klas 
werken de leerlingen op een prettige en 
positieve manier samen. Ze hebben ‘zin in 
leren’, zijn betrokken en vinden het leuk om 
hun steentje bij te dragen aan het samen 
leren in teams en in de klas. Dit zorgt voor 
een veilig klimaat in de groep en in de 
school.”  
  
Fasen-onderwijs  
Om de leerdoelen beter aan te laten sluiten 
bij de ontwikkeling en het leertempo van 
het kind werken beide scholen met het 
Fasen-onderwijs. Hierin wordt een jaar 
opgedeeld in twee fasen. Een fase kan 
herhaald of versneld worden.  
   

Respect   
“Wij zijn een Christelijke basisschool”, 
aldus Elmar van Dokkum. “Begrippen als 
rechtvaardigheid en respect voor elkaar 
komen in het godsdienstonderwijs naar 
voren. We vinden het belangrijk dat 
kinderen zich prettig en veilig voelen op 
school. Wekelijks staat er een ´Kwink van 
de week´ centraal, een kernachtige zin die 
aangeeft hoe we op een fijne manier met 
elkaar omgaan in alle groepen”    
  
De school blijft in ontwikkeling; er liggen 
plannen klaar voor het vergroenen van de 
schoolpleinen. De locatie De Wendakker 
en locatie De Kopakker vormen als school 
één geheel en vormt mede door deze 
nauwe  samenwerking een plek waar 
iedereen zich thuis kan voelen!   

CBS De Wendakker
Vuurtorenstraat 2, Zwolle    
Tel. 038 - 420 22 28     
 
CBS De Kopakker
Dijkgraafhof 2, Zwolle 
Tel. 038 - 420 01 29  

www.dewendakker.nl 

CBS De Wendakker:

Voor een wereld 
van verschil!   

De Wendakker is een prachtige 
school van de Vivente-groep 
met twee locaties in de wijk 
Stadshagen: locatie de Wendak-
ker en locatie de Kopakker. 

CBS De Kopakker
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CBS De Morgenster

SCHOOL & KIND

De Zevensprong

De Morgenster werkt met thematisch 
werken (IPC), waarbinnen vakgebieden als 
biologie, geschiedenis en aardrijkskunde 
worden verweven rond een thema. Elke 
groep gaat met eigen leervragen op 
onderzoek uit en presenteert de resultaten 
aan de groep. Soms worden er gastlessen 
verzorgd door ouders of bedrijven. 

De Morgenster heeft een sterke 
binding met de omliggende wijk en is 
een cultuurschool. Door een nauwe 
samenwerking met de Stadskamer komen 
de creatieve vakken ruimschoots aan bod. 

Dankzij een eigen schoolbieb wordt er veel 
aandacht besteed aan het leesonderwijs.

Als ‘vreedzame school’ stimuleert De 
Morgenster ook de sociale en emotionele 
ontwikkeling. Lieuwke Mulder: “Leerlingen 
van de bovenbouw kunnen solliciteren naar 
mediator. Ze helpen dan jongere kinderen 
in de pauzes met het oplossen van kleine 
geschillen. Zo bevordert de school als mini-
maatschappij democratisch burgerschap.”

De Morgenster heeft een vernieuwend 
onderwijsaanbod. Alle leeftijdsgroepen 

krijgen spelenderwijs Engels en worden 
ICT-vaardig. Door een samenwerking 
met RobotWise en Talentstad ontdekken 
de leerlingen in groep 8 aankomend 
jaar de nieuwste technologieën met 
unieke lesprogramma’s met educatieve 
robots. “Hierdoor ga je op een andere 
manier nadenken. Dat stimuleert je 
probleemoplossend en analytisch 
vermogen, je creativiteit en je bereidheid 
tot samenwerken”, aldus Lieuwke Mulder.

CBS De Morgenster
Korianderplein 4, Zwolle
Tel. 038 - 421 41 08
morgenster@vivente.nu
www.demorgensterzwolle.nl

‘De Morgenster laat je stralen.’ Dat is het motto van de gelijknamige 
christelijke basisschool in Westenholte. “Op basis van christelijke 
normen en waarden brengen we de talenten van ieder kind tot 
ontwikkeling”, zegt directeur Lieuwke Mulder. “Met thematisch en 
vernieuwend onderwijs leren we hen samenwerken en onderzoeken.”

CBS De Morgenster 
laat je stralen

Het onderwijs op De Zevensprong – de 
enige Daltonschool in Stadshagen en één 
van de twee in Zwolle – leert kinderen 
speels en stapsgewijs zelfstandig te 
werken, samenwerken en omgaan met 
verantwoordelijkheid. “Met begeleiding en 
structuur helpen we hen om hun talenten te 
ontdekken en te ontwikkelen”, zegt Michel 
Rook, Daltoncoördinator en leerkracht van 
groep 8b. “Naast de wettelijke kerndoelen 
houden we rekening met de behoeften, 
interesses en competenties van elk kind. 
Uit het voortgezet onderwijs horen we 
regelmatig terug dat kinderen van een 
Daltonschool bovengemiddeld zelfstandig 
zijn. Ze kunnen plannen en organiseren; 
eigenschappen die hen later goed van pas 
komen.”

De Zevensprong legt momenteel de laatste 
hand aan een ‘groen’ schoolplein, met tal van 

natuurlijke spelelementen. “Het plein biedt 
onze kinderen meer speelplezier, vrijheid en 
veiligheid, maar legt ook verbinding met onze 
omgeving”, aldus Michel Rook. “Want ook 
kinderen uit de wijk mogen er na schooltijd 
komen spelen. We hebben de omwonenden 
nauw betrokken bij de besluitvorming en 
rekening gehouden met hun ideeën, wensen 
en zorgen.”

De Zevensprong is met zo’n driehonderd 
leerlingen een kleinschalige school, waar 
kinderen persoonlijk gekend worden. 
Daarnaast worden ouders echt gezien 
als partners, zegt Michel Rook: “Wij 
informeren ouders niet alleen, maar 
werken samen in de driehoek (ouder/kind/
school) via verbindend gezag! Zo delen we 
samen de verantwoordelijkheid voor de 
ontwikkeling van onze kinderen.”

De Zevensprong 
Mannagras 30, 8043 KD Zwolle
Tel. 038 - 420 18 40
www.7sprong.nl

Een kleinschalige school, 
centraal in de wijk, met oog 
voor zowel de sociale als de 
didactische ontwikkeling van 
elk kind. Dat is de Christelijke 
Daltonschool De Zevensprong. 

De Zevensprong: 
Kleinschalig Daltononderwijs 
met oog voor ieder kind


