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sws De Vlieger 
Haalt het beste 
uit jezelf
sws De Vlieger is:
•  een fijne kleine en nog steeds groeiende basisschool 

met ongeveer 75 leerlingen;  
•  een school waar veel aandacht is voor de sociaal 

emotionele ontwikkeling van ieder kind;
•  een school die veiligheid hoog in het vaandel heeft en 

waar een goed pedagogisch (con) tact een belangrijk 
speerpunt is;

•  een school die kinderen een  rijke leeromgeving biedt 
waarbinnen iedereen wordt uitgedaagd het beste uit 
zichzelf te halen; 

•  een school die de kinderen op de toekomst voorbereidt 
waarbij ze zichzelf goed  kunnen redden  in de 
maatschappij; 

•  een school voor iedereen die elkaars identiteit 
respecteert en waardeert.

Onze grondwet luidt:
‘Met respect, een veilig gevoel en vertrouwen gaan we 
samen verder bouwen’.

  Onze identiteit
De Vlieger is een samenwerkingsschool. We staan open
voor alle ouders en kinderen die elkaars identiteit res-
pecteren en waarderen. Wij willen een school zijn, waarin 
ieder verantwoordelijk is voor het welbevinden van de 
naaste en de wereld om hem heen.

  Zorg voor het kind
Onze school biedt kinderen een uitdagende omgeving
om te spelen, te leren en elkaar te ontmoeten. Dit is een
belangrijke voorwaarde voor persoonlijke groei en ontwik-
keling. 



ICT is belangrijk voor het onderwijs in de 21e eeuw. Wij 
gebruiken het als ondersteuning bij de ontwikkeling van 
onze kinderen. Vanaf groep 3 hebben alle kinderen
een eigen chromebook waarmee ze in opbouw
van verantwoordelijkheid steeds meer zelfstandig
kunnen gaan werken. Wij werken waar mogelijk ontwik-
kelingsgericht en stemmen ons onderwijs daarbij zoveel 
mogelijk af op de leerbehoefte van de kinderen. 

De leeromgeving van het kind is belangrijk. Daarvoor 
bieden we hen een zoveel mogelijk rijke leeromgeving.
We hebben oog voor de kinderen met een extra zorgbe-
hoefte. Zo geven wij o.a. onderwijs aan NT2-leerlingen en 
bieden we extra ondersteuning bij beginnende geletterd-
heid. Voor kinderen die wat meer aan kunnen hebben we 
2 plusklassen gerealiseerd. 

Leerlingen kunnen, behalve in hun groepslokaal, werken 
en leren in de bibliotheek, het leerplein en enkele kleinere 
ruimten. Voorop staat dat de leerling zich veilig en ver-
trouwd moet voelen. 

  Betrokkenheid ouders
Ouders en leerkrachten hebben een gezamenlijke taak 
en verantwoordelijkheid. De driehoek school-ouder-kind 
is dan ook van grote waarde. Samen bereik je meer! Een 
goede, open en eerlijke communicatie over en weer is 
hiervoor een vereiste. Daardoor ontstaat onderlinge
samenwerking, betrokkenheid en vertrouwen.
Ouders kunnen de school op meerdere manieren ook
Ondersteunen: als lid van de medezeggenschapsraad, 
ouderraad, biebouder, crea-ouder of als begeleider 
bij spelletjes, lezen of uitstapjes.  Deze hulp is voor de 
school van onschatbare waarde

  De school
Wij gaan ervan uit dat een schoolorganisatie nooit ‘af’
is. Vanuit die gedachte zijn we ons voortdurend aan het
ontwikkelen. We blijven werken aan de kwaliteit van de
school. Onderwijskundige ontwikkelingen volgen wij kri-
tisch, maar met veel belangstelling. Wij zijn trots op onze
leerlingen en we willen dat zij ook trots zijn op zichzelf.
We hebben hoge verwachtingen en sluiten onze doelen 
daarbij aan. We hebben een professioneel werkend team 
dat enthousiast is  om de leerlingen te stimuleren en te 
begeleiden bij hun eigen ontwikkeling.

Bent u enthousiast geworden en wilt u meer weten over 
onze school? Maak dan een afspraak met onze directeur 
Hiltje Ketelaar voor een rondleiding en kennismakings-
gesprek. Zij is te bereiken via directie-devlieger@
quadraten.nl of via het telefoonnummer 
van de school: 0594 500 244



Stichting Quadraten
\  Hoofdstraat 44
\  9861 AJ  Grootegast 
\  telefoon 0594 514 519 
\  contact@quadraten.nl  
\  www.quadraten.nl

SWS De Vlieger 
Hiltje Ketelaar, MEL
Hamsterpad 1  \  9804 PZ Noordhorn 
0594 500 244 
directie-devlieger@quadraten.nl 
https://vlieger.quadraten.nl
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