
De school biedt de leerlingen een rijke en stimulerende (leer)omgeving, waarin aandacht is voor alle
ontwikkelingsaspecten van de kinderen. Bij deze aspecten wordt uitgegaan van geloof en vertrouwen en het
aanbieden van individuele ondersteuning en uitdaging.  
Wij bieden onderwijs aan waarbij in samenwerking met de ouders en kinderen wordt gewerkt aan de totale
ontwikkeling van het unieke kind vanuit een open christelijke levensbeschouwing.

Slogan: 
Met elkaar geven we kleur aan de ontwikkeling van de kinderen op weg naar hun toekomst. 
Vanuit deze missie komen we tot de volgende slogan:  Samen de toekomst kleur geven! 

Onze kernwaardenOnze kernwaarden

Elke leerling telt.

  

School en
geloof.

  

Normen en
waarden.

  

Leren op niveau.

Wat is de missie van CBS De Weerklank?

- 5 vaste jaargroepen

Groepsgrootte

- IEP score: goed

Eindtoets

- Duidelijke communicatie

Informatievoorziening

- Educatief Partnerschap

Ouderbetrokkenheid

Eigen beoordeling basiskwaliteitEigen beoordeling basiskwaliteit

VV
Onderwijsleerproces

Onderwijsresultaten

Schoolklimaat

Kwaliteitszorg en ambitie

Zwak Voldoende Goed

Waar staat CBS De Weerklank nu?

Schoolplan 2018-2023 CBS De WeerklankCBS De Weerklank

WELBEVINDEN is de basis tot succesvol leren!

Op onze school besteden we veel
aandacht aan de Bijbelverhalen en
christelijke feestdagen (samen vieren).

In alle groepen werken de leerlingen op een
chromebook tijdens reken- en
taalactiviteiten.

Onze school is al 5x School op Seef met
het maximaal aantal punten. We geven in
alle groepen praktische verkeerslessen.

Op onze school besteden we structureel
aandacht aan Wetenschap & Techniek en
aan ICT-vaardigheden.

Op onze school werken leerkrachten en
leerlingen met de instrumenten en ritmiek
van stichting leerKRACHT.

Op onze school wordt in alle groepen
structureel aandacht besteed aan belevend
lezen.

In alle groepen besteden we aandacht aan
coöperatief leren en aan het
(spelenderwijs) werken in thema's.

Op onze school zijn ouders Educatief
Partner (Ouderbetrokkenheid 3.0)

Waar is CBS De Weerklank trots op?

1. Op onze school beschikken we over leerlijnen die de leerlingen vaardig maken op onderdelen van de
21st century skills.

2. Op onze school zijn de leerlingen na de basisschool mediawijs op het gebied van ICT-vaardigheden,
het veilig hanteren van het internet en het kritisch omgaan met digitale informatie.

3. Op onze school gaan we effectief om met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege
hun gedrag of onderwijsbehoefte.

4. Op onze school kunnen leerlingen informatie en meningen ordenen bij het lezen van diverse teksten
en denkvragen daarover met begrip beantwoorden.

5. Op onze school zijn de verschillende disciplines van cultuureducatie opgenomen in het lesprogramma
en zijn per discipline doorlopende leerlijnen beschreven voor de verschillende groepen.

Wat heeft CBS De Weerklank over vier jaar bereikt?
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