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VOORWOORD

Een basisschool voor uw kind kiezen is een 
belangrijke keuze. Een keuze die u met zorg 
wilt maken. 

Het is belangrijk dat u zich goed oriënteert 
en bekijkt welke school het beste bij uw 
kind past. Kinderen brengen er tenslotte een 
belangrijke periode van hun leven door. 

Mocht u na het bezoek aan onze school en/ 
of website nog vragen hebben, dan maken 
we graag een afspraak met u.

   Namens de directie,
   Ruud Blaas
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OPENBAAR ONDERWIJS
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OBS Klim-op valt onder het bestuur van de stichting 
O2A5. We hechten waarde aan de speerpunten 
van het openbaar onderwijs. Ieder kind en iedere 
leerkracht is welkom, ongeacht zijn of haar sociale, 
culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. 
Het openbaar onderwijs leert kinderen respect te 
hebben voor andere meningen of overtuigingen.  

Binnen het openbaar onderwijs:
Is iedereen welkom en hebben wij respect voor 
elkaar 
Zijn wij van en voor de samenleving en hanteren  
de waarden en normen van deze samenleving  
Hebben wij aandacht voor verschillende levens- 
beschouwingen en godsdiensten 

Onderwijs op OBS Klim-op is dynamisch, actief en 
gericht op wat kinderen nu en in de wereld van 
morgen nodig hebben. 

Wij bieden een moderne leeromgeving waar 
leerlingen en leerkrachten van én met elkaar leren, 
volgens de uitgangspunten van toekomstgericht 
onderwijs in een veilige en dynamische omgeving. 

“ Een dorpsschool in de wereld.  
Met elkaar elke dag een beetje beter.” 
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Een plek voor iedereen...
Elk kind is uniek en heeft eigen mogelijkheden. 
Ons uitgangspunt is daarom ook te kijken naar 
de onderwijsbehoefte van elk kind binnen de 
mogelijkheden die het heeft. We realiseren op 
school voor alle leerlingen optimale kansen.

OBS Klim-op is een kleinschalige school met open 
ruimtes en een diversiteit aan leerlingen. Binnen 
onze school bieden we een veilige leeromgeving 
waar kinderen keuzes en fouten mogen maken 
om zich te kunnen ontwikkelen. Daarbij vinden 
we het belangrijk dat kinderen naast autonoom, 
zichzelf kunnen en mogen zijn. We streven ernaar 
het verantwoordelijkheidsgevoel en eigenaarschap 

OVER OBS KLIM-OP
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van de eigen ontwikkeling te vergroten. Dit doen 
we door leerlingen feedback en inzicht te geven in 
de prestaties en het proces. Hiervoor gebruiken we 
moderne methoden en middelen
 
Traditioneel	vernieuwende	onderwijsvormen
Onze uitgangspunten hebben veel raakvlakken 
met traditioneel vernieuwende onderwijsvormen, 
zoals Dalton en Montessori. We zien dat deze 
basisprincipes een groot draagvlak hebben 
gekregen binnen het Nederlands basisonderwijs. 
Het is dan ook een groot compliment dat onze 
uitgangspunten anno 2020 zeer actueel zijn. 
Het samen- en zelfstandig werken staan centraal 
gedurende de dag. Van groep 1-2 t/m 7-8 en 
hoogbegaafden (in onze Summa-groep). 

Vaardigheden	van	de	21ste	eeuw
Onze uitgangspunten bereiden de kinderen voor 
op vaardigheden die in de 21ste eeuw belangrijk 
zijn. “Leren, leren” en “kennis creëren met kennis” 
vraagt meer dan alleen een cognitief talent. 
Creativiteit, abstract denken en samen kunnen 
werken zijn minstens zo belangrijk. Met behulp 
van de moderne middelen die ons ter beschikking 
staan, willen we onze leerlingen voorbereiden op 
een fantastische toekomst. Door kinderen te leren 
hun eigen talent zo goed mogelijk in te zetten 
ervaren ze plezier aan het ‘leren’. Deze ervaring 
nemen zij een leven lang met zich mee. Op deze 
manier streven we ernaar om de wereld samen met 
uw kind een stukje mooier te maken. 
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KERNWAARDEN

OBS Klim-op in Hoornaar werkt vanuit de volgende 
kernwaarden:

Samenwerkend
Naast zelfstandigheid neemt samenwerken een 
belangrijke plaats in. Er wordt veel gewerkt met 
maatjes. 

Zelfstandig
Je werkt aan je 
eigen ontwikkeling 
en houdt daarbij 
oog voor de 
omgeving om je 
heen. Dit doen 
we door samen te 
leren, samen te 
spelen en samen te 
beleven.
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Veilig 
Leerlingen weten wat we 
van hen verwachten en 
wat zij van ons kunnen 
verwachten.

Onze knusse school biedt 
een veilige omgeving om 
jezelf te mogen zijn.

Aandacht voor elk kind 
Onze kleinschaligheid geeft ons de gelegenheid om 
alle kinderen te zien en zijn/haar talenten te laten 
ontdekken. Regelmatig feedback geven aan elkaar 
is hier een belangrijk onderdeel van. 

Kinderen leren om te ‘leren’ op OBS Klim-op, zodat 
ze voorbereid zijn op de toekomst....

Onderzoekend  
De nieuwsgierigheid 
van onze leerlingen 
is een belangrijke 
basis voor ons 
onderwijs. Niets is 
mooier dan leren 
vanuit je eigen 
nieuwsgierigheid.
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Kleuter	universiteit	
Leren is voor kleuters net zo belangrijk als andere 
groepen. Daarom werkt OBS Klim-op met kleuter-
universiteit. Kleuteruniversiteit maakt thematische 
projecten op basis van (prenten) boeken. Deze 
methoden spreekt jonge kinderen erg aan. Omdat 
het altijd over een prentenboek gaat vergroot het de 
betrokkenheid.
 
Snappet
Vanaf groep 4 gaan de leerlingen werken met een 
Snappet. Een tablet waarop ze vakken als rekenen, 
spelling en taal aangeboden krijgen. De Snappet 
werkt adaptief, wat betekent dat het systeem zich 
steeds aanpast aan het niveau van het kind. Dit werkt 
twee kanten op. Leerlingen die de stof snel onder de 
knie hebben worden op deze manier meer uitgedaagd 
omdat ze sneller door kunnen naar een hoger niveau. 
De leerkracht kan leerlingen die vastlopen sneller een 
helpende hand bieden omdat het systeem fouten 
registreert en hiervan een melding doorgeeft.
 
Op OBS Klim-op in Hoornaar werken we met de 
volgende methodes:

Wereld in getallen – rekenen
Taal in beeld – spelling / taal
Nieuwsbegrip XL – actuele teksten voor  
begrijpend lezen
Blink – Wereldoriëntatie – geschiedenis, 
aardrijkskunde en natuur

METHODEN
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Hoogbegaafden kinderen leren wezenlijk anders. 
Het simpelweg aanbieden van extra lesstof is niet 
voldoende. Ook voor deze kinderen biedt OBS 
Klim-op passend onderwijs. 

De SUMMAklas staat voor:

 S =  Samen met gelijkgestemden
 
 U =  Uitdagingen aangaan

 M =  Maximaal jezelf kunnen zijn

 M =  Meer halen uit al jouw mogelijkheden 

 A =  Aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling

In de SUMMAklas krijgen hoogbegaafde kinderen 
les van deskundige leerkrachten met veel kennis 
ervaring op het gebied van hoogbegaafdheid. 

Gelijkgestemden 
Hoogbegaafde kinderen hebben al snel door dat 
ze anders zijn. Voor de ontwikkeling van een goed 
zelfbeeld is contact met gelijkgestemden fijn en erg 
belangrijk. De hoogbegaafdenklassen voorzien in 
deze behoefte. 

Top-Down denken
Top-Down denken lijkt karakteristiek voor hoog-
begaafden: ze denken vanuit algemene principes

SUMMAKLAS
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summa klas
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of eindtermen, waarna de stukjes kennis worden 
opgebouwd. In het reguliere onderwijs ligt de 
opbouw van de stof precies andersom. In de 
SUMMAklas wordt daarom de lesstof zoveel 
mogelijk top-down aangeboden.  

Reflectie	
Binnen de SUMMAklas is er veel aandacht voor de 
eigen reflectie van het leerproces. Hierin ligt ook 
de kracht van hoogbegaafden. De praktijk leert 
dat de leerlingen zelf zien en benoemen welke 
leerstappen ze hebben gemaakt en welke stappen 
ze nog willen maken. Daarom wordt er gewerkt 
met persoonlijke leerdoelen. 

Integratie
Leren samenwerken binnen en buiten de groep 
is belangrijk. Daarom worden er activiteiten 
georganiseerd waarbij er wordt gewerkt met taal- 
en rekenmaatjes uit de reguliere groepen, wordt er 
gezamenlijk gegymd en worden diverse feestelijke 
activiteiten binnen de school met alle groepen 
ondernomen. 

Ook ondersteunen de leerkrachten van de 
SUMMAklas de collega’s van de reguliere 
groepen. Op deze manier kan hoogbegaafdheid 
of een ontwikkelingsvoorsprong vroegtijdig 
gesignaleerd worden. Dit kan aanpassingsgedrag of 
onderpresteren voorkomen. 
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Projecten
De SUMMAklas heeft een project gehad met als 
thema Democratie. Binnen dit project waren er 
gastlessen over hoe de lokale en landelijke politiek 
werkt. De wethouder kwam met twee raadsleden 
vertellen over hun functies. Ook werd er een 
bezoek aan de Tweede Kamer georganiseerd 
waarbij de leerlingen minister Slob mochten 
ontmoeten. summa klas
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IN GESPREK MET...

“ Ik vind de OBS Klim-op een hele  
leuke school. Ik leer erg veel, heb 
veel vrienden op school en voel 
me er thuis. 

 - Rowan (7 jaar)

“ De overgang van regulier onderwijs naar 
SUMMAklas in Hoornaar heeft in ons gezin 
vooral voor meer rust gezorgd. Sinds mijn 
dochter naar SUMMAklas gaat is ze een stuk 
vrolijker. Ze vindt uitdaging in de lesstof, maar 
ook in de omgang met haar klasgenoten. 

 De combinatie van een uitdagend programma 
met een ervaren docent die deze kinderen 
snapt, maakt dat SUMMA 
klas voor ons een lot uit de loterij is.” 

 - Angelique Coljee

“ Ik heb fijne vriendinnen op deze school die 
hetzelfde denken als ik. 

 - Feline (8 jaar)
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“ Mijn zoontje heeft het naar zijn zin op de 
OBS Klim-op, het is er kleinschalig en veilig. 
Iedereen mag er zichzelf zijn. 

 Als er behoefte is aan een speciale 
behandeling of extra aandacht, dan is daar 
ruimte en gelegenheid voor.  
Wij zijn erg blij met OBS Klim-op!” 

 - Suzan de Winter

“ Ik vind alles leuk op school, maar  
schrijfles, kleuren en buiten spelen met  
mijn vriendinnen vind ik het allerleukste  
om te doen. 

 - Frederique (4 jaar)

“ Je hebt er fijn onderwijs op een hele andere 
manier dan op mijn oude school, zodat je 
tenminste echt wat leert! 

 - Julian (10 jaar)
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TEAM OBS KLIM-OP

Team OBS Klim-op (2021 - 2022) wordt gevormd door zeer deskundige 
leerkrachten, die ook allemaal een eigen specialisme hebben. 

Krista Schram - van 
Wijgerden locatie 
aanspreekpunt & 

leerkracht groep 1-2

Ingrid Pellikaan
leerkracht groep 3-4

Irene	van	Beuzekom
leerkracht groep 5-6

Dagmar van der Vliet
leerkracht groep 5-6

Nikki	Stijl
leerkracht groep 7-8

Marcella van ‘t Zelfde
onderwijsassistent 

algemeen
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Ellen Verweij 
leerkracht SUMMA

Judy	Sterrenburg
onderwijsassistent 

SUMMA

Nathalie Brocken
kwaliteitscoördinator

Marjan de Vries
administratief 
medewerkster

Ruud	Blaas
eindverantwoordelijk 

clusterdirecteur
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Groepen 1 en 2:
Maandag, dinsdag, donderdag  
van 08.30 - 15:00 uur 
Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur

Groep 3 t/m 8 en SUMMAklas
Maandag, dinsdag, donderdag  
van 08.30 - 15:00 uur 
Woensdag en Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur

Check	het	vakantierooster	op:
obsklim-op.nl/voor-ouders/vakanties

Op maandag, dinsdag en donderdag blijven alle kinderen op 
school eten tijdens de lunch (continuerooster). 

SCHOOLTIJDEN
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CONTACT

Adres
OBS Klim-op

Dirk IV-plein 35
4223 NJ Hoornaar

Telefoon
0183 582076

E-mail:
klimop@o2a5.nl

Website
www.obsklim-op.nl

Social media
facebook.com/obsklimophoornaar/

 
facebook.com/SUMMAklas-

Hoornaar-190167131888594/

ENTHOUSIAST GEWORDEN? 

Stuur een e-mail naar: Krista van Wijgerden, 
(kvanwijgerden@o2a5.nl). Zij neemt contact 

op voor een persoonlijke afspraak!
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www.obsklim-op.nl


