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Ster(k) onderwijsDe Vlieger  
brengt je hogerop 



In beweging
Een school die steeds op zoek is naar verbetering, onderbouwd vanuit de wetenschap. Borging voor wat goed gaat,  
verandering voor wat beter kan.

Toekomstgericht onderwijs
Door de mogelijkheden van ICT te benutten, verbinden wij de echte en digitale wereld met de school en het kind. De wereld van de leerlingen 
wordt verrijkt door het aangaan van een maatschappelijke samenwerking. Tevens bieden wij hen betekenisvol onderwijs aan door een koppeling 
te maken met Cultuur en het reguliere lesprogramma dankzij een breed aanbod bestaande uit Brede School, Cultuur (theater, musea, archief) 
Showtime en de  Poëzieweken, ontwikkelen kinderen vaardigheden die zij mee kunnen nemen in hun verdere leven.

Goed pedagogisch klimaat
Kinderen ervaren een gevoel van veiligheid en geborgenheid, voelen zich gehoord en gezien in een positief sociaal klimaat en krijgen een stem. 
We leren de kinderen om samen beslissingen te nemen en conflicten vreedzaam op te lossen waarbij blijheid en stabiliteit een rol hebben.  
Ze voelen zich verantwoordelijk voor elkaar, en staan open voor de verschillen tussen mensen. Zelfredzaamheid en acceptatie spelen een grote 
rol binnen de Vreedzame School. 

Gezonde School 
Gezonde leerlingen presteren beter! Met het Vignet Gezonde School laten we zien dat we de gezondheid van onze leerlingen hoog in het 
vaandel hebben staan. In de lessen op de Vlieger is er structureel aandacht voor gezondheid. We stimuleren gezond gedrag door verschillende 
activiteiten binnen het lesprogramma (Daily Mile, Schoolfruit project, JOGG). Alle leerlingen krijgen tweemaal per week gymnastiek van een 
vakdocent gym. We bieden na schooltijd lessen Sport X waarbij kinderen kennismaken met veel verschillende sporten. De vele buitenruimtes 
om de school heen bieden ook tal van bewegingsmogelijkheden.

Samenwerken 
Betrokkenheid bij het leerproces en ook ouderbetrokkenheid leveren veel voordelen op. Onze kinderen worden betrokken bij  
hun eigen ontwikkeling door het voeren van kindgesprekken. Als je weet waarvoor je leert dan kan je hogerop komen.  
Ouders die de schoolsituatie kennen en op de hoogte blijven van de voortgang van het kind, kunnen beter meedenken over 
actuele schoolzaken en de ontwikkeling van hun kind. Aan het begin van het schooljaar nodigen we ouders uit voor een 
kennismakingsgesprek, waarin de verwachtingen voor het schooljaar worden besproken. Bij ouderbetrokkenheid hoort 
uiteraard ook ‘de klassenouder’. De klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers van de 
kinderen, bij zaken van organisatorische aard.
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