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Onze school is een van de kleinere scholen van Christelijke 

Scholengroep De Waard. Klein, maar vooral fi jn, met een 

groot gevoel voor ‘samen’. Wij geven weerklank aan de 

kinderen: erkenning en waardering. In ons logo is te zien hoe 

wij samen – vol levenslust en in volle verbinding met elkaar 

– de toekomst kleur geven. Ons motto? ‘De Weerklank: een 

school waar iedereen welkom is!’

Welbevinden 
Het is een mooi woord: welbevinden en wij vinden het als 

team heel belangrijk voor de kinderen. Daarom zorgen wij 

ervoor dat kinderen zich veilig, geaccepteerd en gewaardeerd 

voelen. Kinderen moeten de ruimte krijgen zich te ontwikkelen, 

fouten te maken en verantwoordelijkheid te nemen.

Wij besteden veel aandacht aan kritisch denken en probleem-

oplossend vermogen. Zo leren de kinderen goed samenwerken, 

omgaan met tegenslag én zichzelf en elkaar motiveren. 



Warme aandacht                                                         
Ouderbetrokkenheid is een groot goed voor het welbevinden 

van de kinderen, maar op onze school gaat het nog verder: 

ouderparticipatie 3.0! We hebben een zeer actieve ouder-

raad en medezeggenschapsraad, met bovendien een groep 

enthousiaste vrijwilligers tijdens de overblijf. Het extra geld 

dat onze vrijwilligers overhouden van het overblijven en het 

geld dat verkregen wordt door diverse acties van de ouder-

raad, wordt gebruikt voor de aanschaf van bijvoorbeeld extra 

chromebooks en extra sport- en spelmateriaal. Het plezier dat

ons team heeft in het geven van onderwijs, onze warme aan- 

dacht voor de leerlingen en onze openheid daaromheen wor-

den gewaardeerd, zo blijkt steeds opnieuw. Onze geslaagde 

pilot leerkracht-ouders-kind-gesprekken vraagt om een vervolg. 

Met groep 8 hebben we aan het begin van een  schooljaar 

startgesprekken. Met deze kinderen wordt besproken wat ze 

het laatste jaar willen leren en hoe ze dat willen doen.

                
ICT en IEP                                                                                       
Op onze school zijn we heel ver met het leren van ICT-vaardig- 

heden. We leren de kinderen digitale informatie verzamelen, 

creëren en delen, en besteden aandacht aan mediawijsheid. 

In de bovenbouw werken alle kinderen met een eigen 

chromebook. Het rekenonderwijs in de groepen 6 t/m 8 is 

volledig gedigitaliseerd. Als centrale eindtoets kiezen wij niet 

voor Cito, maar voor de IEP-toets, die beter aansluit op de 

taal- en rekenmethodes die we gebruiken. Bovendien krijgen 

de kinderen behalve meerkeuze vragen ook open vragen. 

Daardoor kunnen ze hun talenten veel beter kwijt.

Lezen                                                                                          
Vanzelfsprekend krijgen alle vakken volop aandacht, we zijn 

immers op school om te leren! Belevend lezen is een speer-

punt op onze school. Kinderen leren pas lezen als ze gráág 

lezen. Wij houden voorleesdagen en een gedichtendag, 

organiseren tal van activiteiten rondom Kinderboekenweek 

en de Nationale Voorleesdagen. We zetten in op samen leren 

en verhogen zo de opbrengst. Dat doen we o.a. met Bouw!, 

een computerprogramma dat ontwikkeld is om kinderen die 

risico lopen op problemen met lezen en spellen preventief 

extra hulp te geven. 

GEloof                                                                                         
Op De Weerklank geven we meer dan leerstof alleen; we 

geven de kinderen ook geloof, hoop en liefde mee. Wij zijn 

een open christelijke school en alle kinderen, ongeacht hun 

geloofsachtergrond, zijn welkom, waarbij ieder onze christelij-

ke identiteit respecteert. We openen de dag met gebed, een 

gedicht of een lied en luisteren naar verhalen, houden kring-

gesprekken en hebben een kerstviering en zomersluiting in 

de kerk. Natuurlijk hebben we met elkaar ook aandacht voor 

het Paasevangelie. Geweldig te ervaren hoe groot de betrok-

kenheid rondom onze school en leerlingen is. Bij diverse acti-

viteiten helpen ouders in school en tijdens een muziekavond, 

een kerstviering of een sporttoernooi is de belangstelling en 

het enthousiasme van ouders enorm groot!

Fris en altijd opgeruimd, met hoogwaardig en vernieuwend 

onderwijs waar verschillen tussen kinderen gezien worden:

DE WEERKLANK: EEN SCHOOL 
WAAR IEDEREEN WELKOM IS!
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