
Obs De Schatkist valt onder het cluster Lingewaal van O2A5, een stichting 
die het bestuur voert over 25 basisscholen in de gemeente Molenlanden, 

Vijfheerenlanden en West-Betuwe. Op www.o2a5.nl leest u meer.

Met een schat aan kennis enervaring naar de toekomst.

obs De Schatkist 

Achterweg 35,  4171 BA Herwijnen 

T: 0418-581315

www.obsdeschatkistherwijnen.nl 

 schatkist@o2a5.nl



Een fijne en goede basisschool 
uitkiezen voor uw kind is een belang-
rijk moment. Obs De Schatkist is de 
openbare school in Herwijnen. 
Leuk dat u interesse heeft! In deze 
folder vertellen wij u graag wat meer 
over de school, zodat u ons alvast een 
beetje leert kennen. 

Onze school: een schatkist boordevol kennis, inzicht, creativiteit, vaardigheden, 
normen en waarden! Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich veilig, gelukkig en 
welkom voelt op onze school. Zo kan een kind zich optimaal ontwikkelen en veel leren.

Ons onderwijs 
Wij bieden toekomstgericht en uitdagend onderwijs waarbij leren centraal staat. 

We houden de ontwikkeling van de kinderen nauwlettend in de gaten. We bieden extra 
hulp aan kinderen die moeite hebben met de leerstof en extra uitdaging aan 
kinderen die het snel oppikken. We willen kinderen leren om op een positieve manier 
naar zichzelf en anderen te kijken. Zo helpen we ze een positieve leerhouding te 
ontwikkelen. Als kinderen gemotiveerd zijn en ervaren dat ze het kunnen, komen 
ze tot leren en wordt leren leuker.

De school in het kort 
  veilige leeromgeving
  combinatiegroepen
 effectieve instructie
 zelfstandig werken
 dag- en weektaken
 hoge verwachtingen en hoge 

 resultaten 
 moderne digitale leermiddelen
 Engels vanaf groep 1
 samenwerken
 uitdagend onderwijsaanbod
 schooltijden: elke dag van  

 8.30 tot 14.15 uur.

De natuur in!
Drie keer per jaar krijgen onze kinderen een dag les in de natuur. Tijdens deze dagen 
ligt de nadruk op het beleven en ervaren van de natuur. De kinderen kunnen de natuur 
zien, voelen, horen, ruiken en zelfs proeven. Ook op andere vlakken leveren de 
natuurdagen een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen.

Waarde(n)vol
Obs De Schatkist biedt GOUD onder-
wijs, aangeboden door professionele 
en enthousiaste leerkrachten werkend 
vanuit onze vier kernwaarden

Groei
Ontdek
Uniek
Durf

Deze kernwaarden vormen de basis van 
een optimale werk- en leeromgeving 
voor ouder, kind en leerkracht. Een 
leeromgeving waarin kinderen worden 
uitgedaagd om te durven groeien tot 
een uniek mens. 

Kijk voor meer informatie op onze website www.obsdeschatkistherwijnen.nl

“De juf luistert echt
naar mij.” - Mika

“Alles wordt ons 
uitgelegd.” - Noor

“Ik kan hier mezelf 
zijn.” - Esmae

“Het is hier gezellig.”
- Onno

Waarde(n)vol onderwijs!


