Willibrord:
Welzijn, Weten, Waarde(n)vol

Maak kennis met

KATHOLIEKE BASISSCHOOL

De Willibrord is een kleine, gezellige school waar we elkaar
kennen, respecteren en helpen. Want wie zich veilig en
geborgen voelt, ontwikkelt zich beter.
De kinderen doen hier meer dan kennis op; zij ontdekken
hun talenten en leren allerlei vaardigheden, zoals
zelfstandig werken, samenwerken en creatief denken.
Met elkaar verkennen wij ook onze normen en waarden en
hoe wij ons verhouden tot andere mensen.
En wij hebben samen plezier!

willibrord
WAAR WE VANUIT IEDERS TALENT
ELKAAR STIMULEREN TOT MEER!

40% van onze leerlingen gaat na groep 8 naar vmbo/mavo
60% naar havo/vwo.

Kom eens kijken en kennismaken!
Directeur Keesjan Massar ontvangt u graag.

Onze kernwaarden
Werken aan zelfvertrouwen
Respect hebben voor anderen
Zelfbewust zijn
Elkaar waarderen
Verschillen accepteren

Onze locaties

Schooltijden en overblijf
Onze schooltijden zijn:
van 8.30 tot 15.00 uur
op woensdag van 8.30 tot 12.15 uur
pauze van 12.00 tot 13.00 uur
De kinderen lunchen samen met hun klasgenoten
onder toezicht van overblijfkrachten.
Wij bieden de kinderen schoolfruit aan tijdens de lunch.

Willibrord online

De school waar kinderen:

Locatie Stampioendreef
Stampioendreef 9, Bergschenhoek
T 010-5299368

Locatie Groeneweg
Groeneweg 127A, Bergschenhoek
010-521 05 50

willibrord@laurentiusstichting.nl
www.rkbswillibrord.nl

Zich ﬁjn voelen en met plezier leren
Stevige basiskennis opdoen in o.a. rekenen en taal
Hun talenten ontdekken en ontwikkelen
Al vanaf groep 1 Engels leren
Handig worden met ict
Muziek, techniek en creativiteit ontdekken

Een goede school bij u in de buurt
het beste uit jezelf halen

Engels leren vanaf de kleuters

Ons onderwijs is een mix van
klassikaal en maatwerk onderwijs.
De klas is de basis omdat kinderen
hier in een groep leren functioneren.
Bijvoorbeeld: van elkaar leren, elkaar
helpen, samenwerken en communiceren.
Daarnaast kijken wij wat iedere leerling
afzonderlijk nodig heeft, van extra
ondersteuning tot extra leerstof. We
dagen ieder kind uit op zijn/haar niveau
een stapje extra te zetten.

“Dankzij de weektaak leert mijn
kind plannen en wordt hij steeds
verantwoordelijker voor zijn eigen werk. Een
mooie voorbereiding op de middelbare school!”

Als je nog meer wilt weten en doen…

Onze jongste leerlingen leren al Engels spreken en
verstaan. We bouwen hun woordenschat op een speelse
manier op. In de bovenbouwgroepen voegen we hier het
schriftelijke werk in het Engels aan toe. Alle leerkrachten
op onze school worden begeleid om op een professionele
manier Engels te geven en de lessen naar een steeds hoger
plan te tillen.

Slimmer en leuker leren met tablets

In groep 4 t/m 8 werken wij met
tablets (Snappet). Kinderen vinden de
afwisseling tussen werken op papier en
tablets leuk. Het houdt hen bij de les, ze
maken opdrachten op hun eigen niveau en
krijgen direct feedback op hun werk en hun
ontwikkeling per vak. Dit zorgt voor nog meer
betrokkenheid van de kinderen bij het leren.

Kinderen in de groepen 3 t/m 8 die extra uitdaging nodig hebben, kunnen
meedoen met Levelwerk. Dit is verrijkende leerstof op het gebied van rekenen,
taal, kunst en cultuur, creativiteit, techniek, sociaal emotionele ontwikkeling en
leervaardigheden. Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 die nog meer uitdaging nodig
hebben, kunnen meedoen met de plusklas. Zij gaan dan aan de slag met projecten
op het gebied van o.a. taal, techniek en kunst. Hierdoor boren zij hun creativiteit aan
en leren planmatig en zelfstandig werken, samenwerken en organiseren.

Leuk en leerzaam: open podium

Regelmatig organiseren wij een open podium. Alle groepen
laten dan aan elkaar zien wat zij hebben gemaakt op het gebied
van zang, dans, toneel of andere creatieve zaken. Kinderen
leren zo ook samenwerken en presenteren.
Natuurlijk zijn ook ouders welkom.

Ondersteuning bij leren en gedrag

Kinderen die moeite hebben
om met de lesstof mee te doen of in de
groep te functioneren, krijgen individuele
ondersteuning. Onze groepsleerkrachten doen
dit samen met onze Remedial Teacher en/
of leerkrachtondersteuner. Zij hebben veel
aandacht voor de leerling, gebruiken speciaal
leermateriaal en hulpprogramma’s en blijven in
gesprek met het kind en de ouders over hoe het
gaat en wat we willen bereiken.

Ieder kind die het nodig heeft, krijgt extra
ondersteuning of extra uitdaging.

Je talenten ontdekken en ontwikkelen

Op onze school leren kinderen meer dan
goed rekenen, schrijven, lezen en kennis over de
wereld. Hier ontdekken kinderen wie zij zijn, wat
zij leuk vinden en wat zij kunnen. Bijvoorbeeld
tijdens de wekelijkse muzieklessen, het
tuinieren in de schooltuintjes of de workshops
programmeren.
Wij hebben gespecialiseerde leerkrachten
voor muziek en gym.

Activiteitenmiddagen

Buiten de reguliere handvaardigheiden tekenlessen bieden wij extra creatieve en
vormende activiteiten aan in alle groepen.
Een greep uit het aanbod: programmeren,
koken, solderen, ﬁguurzagen, handwerken,
timmeren, workshop vliegen met drones en
schaken. De kinderen kiezen zelf waar zij aan
meedoen en werken samen met kinderen uit
andere groepen en leerjaren.
“Ik heb een robot leren programmeren. Superleuk!”

