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Op obs Henri Dunant besteden we 
veel aandacht aan de 
basisvaardigheden. Het spreekt 
voor ons voor zich dat deze 
vaardigheden belangrijk zijn. Goed 
onderwijs in de basisvaardigheden 

is kenmerkend voor onze school. Wij vinden het belangrijk dat elk kind zijn 
eigen top kan halen, dat elk kind trots kan zijn op zijn eigen prestaties en 
ontwikkeling. In de groep spelen we in op de mogelijkheden van de kinderen. 
We geven instructie op 3 niveaus in alle groepen. Zo sluiten we aan bij de 
onderwijsbehoeftes van onze leerlingen.  Elke leerkracht maakt voor de 
vakgebieden rekenen, spelling en technisch lezen een weloverwogen plan. 
Zo komt elk kind tot zijn recht in de groep. Met de goede ondersteuning kan 
elk kind zijn eigen top halen. 

Onderwijs gericht op de toekomst!  

Technologische innovaties vergroten de 
mogelijkheden voor onze kinderen. 

Ons lesprogramma en onze methoden 
sluiten hierbij aan. Werken met tablets 
in de groepen 7 en 8 draagt bij tot het plezier in leren en geeft de 
leerkrachten ongekende mogelijkheden in te spelen op de behoeften van de 
kinderen. Directe feedback van de leerkracht tijdens de lessen vergroot het 
succes van uw kind en draagt bij tot een betere en snellere verwerking van 
de leerstof. 

 

 

Een moderne en 
adaptieve school 
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Engels in alle groepen.  

In een steeds internationaler wordende wereld is dat een heel bewuste en 
logische keuze. Een goede beheersing van de Engelse taal geeft kinderen een 
grotere kans op een succesvol vervolg in het voortgezet onderwijs. 

Goede aansluiting voortgezet onderwijs. 

Ons onderwijs sluit prima aan bij de 

manier van werken en leren op het 

voortgezet onderwijs. Kinderen 

moeten naast een goede beheersing 

van taal, lezen en rekenen ook andere 

vaardigheden beheersen om 

succesvol te kunnen zijn in hun 

vervolgopleidingen. Vaardigheden als zelfstandig werken, samen-werken 

met andere leerlingen en verantwoordelijkheid kunnen dragen voor jezelf, je 

eigen ontwikkeling en natuurlijk ook voor anderen, zijn heel belangrijk. Die 

vaardigheden hebben in ons onderwijs vanaf groep 1 tot en met 8 een heel 

duidelijke plaats. Dat maakt het onderwijs op obs Henri Dunant tot onderwijs 

met een PLUS! 

Een school kiezen voor uw kind is een 

belangrijke stap voor u en uw kind. 

Een bezoek aan de school vertelt u zoveel meer. 

Graag nodigen we u uit voor een bezoek aan 

onze school. U kunt altijd een afspraak maken 

met de directeur van obs Henri Dunant. U kunt  

 

dit doen door een mail te sturen naar Irma Valk –  

irmavalk@obshenridunant.nl of contact op te nemen via: 0184-413933  

Henri Dunant het hart van Sliedrecht.  

Onze school staat in het midden van Sliedrecht, het hart van Sliedrecht. Wij 

willen de ontmoetingsplek zijn voor ouders en kinderen om met elkaar zorg 

te dragen voor een goede toekomst in Sliedrecht.  

Werken met het talent van de toekomst.  

Als team mogen wij werken met de talenten van uw kind. Wij ondersteunen, 

helpen, stimuleren en motiveren kinderen in hun proces van ontwikkeling. 

Talenten zien wij heel breed. Het kompas staat voor het geven van richting 

aan de af te leggen weg. Hierdoor weten de leerlingen aan het eind van de 

basisschool waar hun talenten liggen.  

 

Wij vinden een goed pedagogisch 

klimaat waarin team en kinderen zich 

kunnen ontwikkelen heel belangrijk. 

Naast de basisvakken besteden we ook 

veel aandacht aan  het ontwikkelen van 

sociale vaardigheden. Wij gebruiken 

daarvoor een methode voor sociaal 

emotioneel leren: Kwink.  

 

 

Een zorgzame en  

sociale school 

 

Een prettige 

school 

 

mailto:irmavalk@obshenridunant.nl
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Positive Behavior Support 

Op obs Henri Dunant vormt SWPBS de basis voor 
ons handelen. PBS is gericht op het creëren van een 
omgeving die het leren bevordert en 
gedragsproblemen voorkomt. Vanuit onze 
positieve pedagogische visie noemen we deze 
gedragsverwachtingen. Ze zijn gebaseerd op onze 

drie kernwaarden:  veiligheid, verantwoordelijkheid en respect. We oefenen 
positief gedrag, wat hierna systematisch positief bekrachtigd met een 
beloningssysteem. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat 
gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden 
onderwijs. 

Structuur en veiligheid 

Kinderen hebben behoefte aan een 
duidelijke structuur. Dit kan alleen in 
een veilige en prettige omgeving. Oog 
hebben voor elkaars goede en leuke 
kwaliteiten is hierbij onmisbaar. 
Normen en waarden hebben een 
duidelijke plek. Naast het ontwikkelen 
van sociale vaardigheden hoort hier ook een duidelijk anti-pest beleid bij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Op obs Henri Dunant maken wij gebruik van Parro om met u als ouders te 

communiceren. Via het ouderportaal heeft u up-to-date informatie over de 

resultaten van uw kind, maar ook de kalender wordt hierin bijgewerkt. Twee 

keer per jaar ontvangt u een rapport van uw kind. Maandelijks wordt u 

middels een digitale nieuwsbrief op de hoogte gesteld van de activiteiten op 

school.  

Kindcentrum 

Met Wasko vormen wij een Kindcentrum van 2 - 12 jaar.  We werken nauw 

samen aan de doorgaande lijn. Op de OPOPS/WASKO IKC’s kan ieder kind zich 

ontwikkelen tot een sociaal vaardige, zelfstandige en nieuwsgierige tiener. 

De pedagogisch medewerkers van Wasko en het team van obs Henri Dunant 

vormen samen een team van opvang naar onderwijs. 

OPOPS: openbaar onderwijs Papendrecht en Sliedrecht 

Stichting OPOPS staat voor kwaliteit, eigentijds, normen en waarden, respect 

en individueel welbevinden. Als OPOPS-school zijn we gericht op de optimale 

ontwikkeling van ieder kind.  

 

Een informatieve 
school 

 


