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Informatiebrief 
 
 

Verschil verbindt!   
  
 
 
Wij staan voor bijzonder goed onderwijs, waarbij ieder kind, 
iedere ouder en iedere medewerker telt. Stichting ‘Ieder kind 
telt’ heeft 11 scholen die kinderen en ouders ontvangen 
vanuit een open christelijke levenshouding. Alle scholen (10 
basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs) staan in 
de gemeente Hellendoorn.   
  
 
 

De basisondersteuning is op alle scholen gelijk. Binnen de stichting zijn afspraken gemaakt over de 
basiskwaliteit en alle scholen werken iedere dag weer aan de kwaliteit van die ondersteuning. Het 
aantal leerlingen op onze scholen varieert van 35 tot 220. Zelfs een school met 220 leerlingen is 
nog geen grote basisschool. Dat is een belangrijke reden waarom de medewerkers van onze 
scholen met elkaar samenwerken.   
  
Iedere school biedt dezelfde basisondersteuning. Boven op die basisondersteuning werkt iedere 
school ook aan een eigen onderwijsvisie en aan een eigen profiel. De taal die scholen hiervoor 
gebruiken is dan weer op alle scholen gelijk, zodat u als ouder visie en aanbod van de verschillende 
scholen met elkaar kunt vergelijken.   
  
Hieronder een overzicht van de begrippen die worden gebruikt bij de totstandkoming van de visie. 
Iedere school kiest een positie op de lijn met telkens twee begrippen die duidelijk van elkaar 
verschillen. Als u kennis maakt met een van onze scholen, maakt u ook kennis met de keuzes die de 
scholen maken, met de begrippen die hieronder staan genoemd.  
  

  
 Onze gezamenlijke visie op onderwijs kenmerkt zich door een aantal uitgangspunten. Twee van 
die uitgangspunten zijn:   
  
Verschil verbindt   
Kinderen met verschillende ontwikkelingsbehoeften werken samen, leren van en met elkaar. 
Daarnaast zorgen we ervoor dat kinderen met meer eenduidige ontwikkelingsbehoeften elkaar ook 
ontmoeten en met elkaar samenwerken.  
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Kinderen die vooral praktisch leren komen af en toe samen in de groep ‘Gouden Handen’, 
kinderen die echt behoefte hebben aan meer uitdaging ontmoeten elkaar in de plusklas en tijdens 
de lessen Chinees.  
  
Samenwerking in Gouden Duo’s   
Verschil verbindt, dat is een essentieel uitgangspunt. Op al onze scholen zien we het belang van  
het zien en waarderen van de verschillen  van elkaar. Daarom hebben we de Gouden Duo’s in het 
leven geroepen, kinderen met totaal verschillende kindkenmerken werken samen aan een mooie 
uitdaging. Door samen vanuit eigen talenten een opdracht aan te gaan, zullen zij ervaren dat ze de 
verschillen van elkaar juist nodig hebben om de opdracht succesvol af te ronden, een echt Gouden 
Duo dus!  
  
Tot slot   
Om een beeld te krijgen van al onze uitgangspunten, verwijzen we u naar onze website 
www.iederkindtelt.nl. Daar vindt u ook een animatie van ons strategisch beleidsplan en u kunt het 
jaarverslag bekijken. Van het jaarverslag is wederom een animatie gemaakt. Waar we best trots op 
zijn is dat ons jaarverslag 2020 beoordeeld is als het beste jaarverslag van Nederland, van alle 
besturen primair onderwijs. De duidelijkheid, de eenduidigheid en het beeldende karakter 
vormen een trots en eerlijk verhaal van Stichting ‘Ieder kind telt’.   
  
Mocht u interesse hebben in een of meer van onze scholen, dan nodigen we u van harte uit om 
contact op te nemen met de school. Op de website vindt u alle scholen met daarbij de 
contactgegevens.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
 
Maud Berendsen 
Bestuurder stichting ‘Ieder kind telt’ 
 
  
 
 

 
 


