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Rust, regelmaat én samen leren                                                                                                                                    
Kenmerkend voor onze school is het sterke sociale karakter. 

Wij passen de principes van coöperatief leren intensief toe.

Naast goede instructie op meerdere niveau’s door een leer-

kracht, zijn het ook de leerlingen die elkaar uitleg en informa-

tie geven, elkaar helpen en samen zoeken naar oplossingen. 

In ons prachtige nieuwe schoolgebouw, met open lokalen, 

versterken we in woord en daad het groepsdoorbrekend en 

zelfregulerend leren. Of het dan niet te druk wordt? Integen-

deel! Op onze school zorgen we SAMEN voor rust, structuur 

en regelmaat. We gebruiken ondersteunende didactische 

structuren en hebben heldere afspraken met elkaar. 

Kindcentrum voor zorg en welzijn
De Hoeksteen als symbool voor de verbinding van gevlochten

metselwerk vertaalt zich in een waar ‘Kindcentrum’. Wij bieden

goede leerlingenzorg en optimale aansluiting tussen educatie 

en opvang, ontwikkeling en zorg en welzijn. In onze school 

bevindt zich Kivido-kinderdagverblijf ’t Hoekje. Een doorgaan- 

de leerlijn is het prettige gevolg hiervan. Villa Hoek geeft de 

kinderen een fijne en vertrouwde buitenschoolse tijd. We ken-

nen een middagpauze van drie kwartier: alle kinderen blijven 

op school om zo de rust in het dagprogramma te bewaren. 

Binnen ons Kindcentrum zijn Educto, Logopediepraktijk Wijn-

maalen en KNAP-advies als educatieve partners gehuisvest.

Als één van de zestien scholen van Christelijke Scholengroep De Waard wil onze school een waardevolle en inspirerende basis

vormen bij ieder kind. De Hoeksteen verbindt en ondersteunt, is bepalend voor het fundament van het hele bouwwerk. Solide, om 

de wereld mee in te kunnen gaan! Precies wat wij als team nastreven: ‘De Hoeksteen, samen lerend naar een solide toekomst!’



Natuurschoolplein: creatief en gezond                                                                
Onze school beschikt over tal van faciliteiten voor modern 

onderwijs, met digiborden en Chromebooks, techniektorens en

Engels vanaf groep 1. Omdat wij erg hechten aan creativiteit 

en gezondheid zijn wij trots op ons ruime natuurschoolplein, 

één van de mooiste van Nederland! Kinderen kunnen spelen 

in een struingebied, een boomhut, een ‘konijnen’heuvel met 

gangen en een moestuin. Een uitdagende, avontuurlijke en 

groene speelomgeving! We gunnen alle kinderen een leerza-

me en fijne schooltijd, en zijn er op gericht hen goed toe te 

rusten voor hun toekomst en hun plek in de maatschappij!

‘DE HOEKSTEEN, SAMEN LEREND 
NAAR EEN SOLIDE TOEKOMST!’
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Stabiele school in beweging                                                                      
Ons onderwijs richt zich op de ontwikkeling van ‘het hele kind’:

de sociaal-emotionele ontwikkeling, de cognitieve vakken, de

creatieve vakken, bewegingsonderwijs en het zelfstandig leren 

werken. Daarbij is ons team voortdurend in ontwikkeling. 

Wij staan open voor alle ideeën en omarmen ze wanneer ze 

goed en toepasbaar blijken. Wie met ons iets afspreekt, weet:

het gebeurt! Daarom kan onze school specialistisch onderwijs 

bieden aan twee taalklassen voor niet-Nederlandstalige kinde-

ren. Dit alles laat zien: met goed en modern onderwijs willen

we op De Hoeksteen iedere dag de plek zijn waar de toekomst 

begint! 

Ieder kind telt!                                                                                
De Hoeksteen is een open christelijke school, waar we de ont-

wikkeling van normen en waarden bij leerlingen veel aandacht 

geven. We bidden, zingen en vertellen verhalen uit de Bijbel. We

praten erover: ‘wat betekent dit in ons dagelijks leven?’ Iedereen

die onze christelijke identiteit respecteert is welkom. Ieder kind 

telt en mag er zijn! Wij willen een school zijn waar leerlingen, 

ouders en leerkrachten zich verbonden en gehoord voelen. 

Betrokken ouders, betrokken school 
We vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het 

onderwijs aan hun kind en bieden hiertoe verschillende moge- 

lijkheden: informatie- en spreekavonden en inloopochtenden, 

en natuurlijk zijn wij en de kinderen heel erg blij met u als 

hulpouder bij creatieve activiteiten, excursies of als lid van de 

ouderraad of de medezeggenschapsraad. 
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