
Welkom
HIER STAAN WE VOOR

Aandacht voor persoonlijke en 
sociaal emotionele ontwikkeling

ONTWIKKELING

MEDIAWIJSHEID

Aandacht voor mediawijsheid 
passend bij de ontwikkeling 

in de maatschappij

SPEL/THEMA’S

De spelontwikkeling 
bij kleuters staat centraal. Hun 
ervaringen en bevindingen zijn 
uitgangspunten bij de thema’sINHOUD

De inhoud van het onderwijs 
is gericht op de toekomst 
met veel aandacht voor lezen, 
taal en rekenen VAKKEN/LEREN

Bij de wereldoriënterende vakken 
steken we in op onderzoekend en 

ontdekkend leren. Hierbij leren 
kinderen eigen doelen stellen, 

leervragen maken, samenwerken 
en te presenteren

WIJ ZIJN EEN GOEDE SCHOOL

WWW.BS-CAECILIA.NL

Eindresultaten zijn 
goed. Kinderen zijn 
succesvol in het VO

We werken 
aan een 

gezonde school

Veel aandacht 
voor de 

persoonlijke 
ontwikkeling Kinderen komen met 

plezier naar school 

Kinderen geven de 
school een ruime 8
voor de sociale 
veiligheid

8

Veel aandacht/zorg voor de leerlingen. 
We hebben hoge verwachtingen van de 
kinderen, registreren hun ontwikkeling. 
We analyseren en verbeteren voortdurend. 
We bespreken de vorderingen van 
leerlingen en groepen

ANALYSEREN 
EN VERBETEREN

AANDACHT/
ZORG

SOCIAAL 
EMOTIONEEL LEREN

REGISTREREN 
ONTWIKKELING

OPEN 
DAG

DINSDAG 

5 APRIL 
2022



ONS GEBOUW

Basisschool St. Caecilia
Schoolmeesterstraat 2
5056 KK Berkel-Enschot T 013 533 1360
info.caecilia@tangent.nl
www.bs-caecilia.nl

Ingrid Voorn, directeur
Sabine Borgharts, adjunct-directeur

We maken deel uit 
van Tangent; 
een sterke organisatie

Het gebouw biedt 
ruime mogelijkheden 
waaronder een 
eigen gymzaal

Goede ICT 
faciliteiten 
voorhanden

Gezond 
binnenklimaat in 
modern gebouw

We werken 
met een 
continuerooster

Goede 
samenwerking in 
het gebouw

De Kleine Wereld: 
Voor- en 
naschoolse opvang

Ouderraad 
en ouders 
ondersteunen 
vele activiteiten

Prettig samenwerken 
met ouders

Communicatie 
middels 

eigen school app 
en uitgebreide 

nieuwsbrief

Regelmatig overleg en 
rapportgesprekken, 
voortgangsgesprekken

Ouders zijn 
welkom op school

OUDERS ZIJN ONZE PARTNERS

ONS TEAM Vakleerkrachten 
en specialisten 

aanwezig

Doelgericht 
werken en 

differentiëren

Een 
deskundig 
team

Geven 
feedback 

aan 
elkaar

We 
werken 

met 
plezier

Samen 
werken, 
samen 
leren

BEVINDINGEN VAN DE INSPECTIE

De leraren hebben goed zicht op de 
ontwikkeling van hun leerlingen en 
stemmen het onderwijs hierop af

Leraren signaleren tijdig en 
passen aanbod en aanpak aan

Leerlingen en ouders bevestigen dat 
St. Caecilia een veilige school is

Kinderen leren reflecteren


