Kinderen die
Het Schateiland verlaten:
•
•
•
•

Hebben hun eigen verhaal ontdekt
en laten dit vol trots zien aan anderen.
Kennen hun talent en hebben zelfvertrouwen.
Zijn goed voorbereid op de wereld van morgen.
Weten dat ze niet alleen zijn op de wereld en
dat het goed is om samen met anderen te
werken aan iets moois.

Openbare basisschool
Mercatorhof 7
2803 EX Gouda
(wijk Bloemendaal)
0182 - 51 44 64
info.hetschateiland@stichtingklasse.nl
www.obshetschateiland.nl

Een school van Klasse
Stichting Klasse maakt inspirerend, openbaar
basisonderwijs mogelijk in BodegravenReeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Woerden.
Kijk voor meer info op www.stichtingklasse.nl.

Ontdek en maak
jouw verhaal
www.obshetschateiland.nl

Waar we voor staan
Verbinding
Het Schateiland is geen eilandje. We staan in
verbinding met onze omgeving. Dat betekent
dat iedereen welkom is bij ons en dat we open
communicatie heel belangrijk vinden. Zowel
tussen kinderen onderling, als richting ouders
en de buurt. Bij ons worden kinderen gehoord
en gezien. Verbinding betekent voor ons
ook: samen leren. Met elkaar beslissingen
nemen en conflicten oplossen. Net zoals dat
later in de echte wereld gaat. Daarom zijn we
aangesloten bij het concept van de Vreedzame
School.
Verbeelding
Ons onderwijs spreekt tot de verbeelding.
We dagen kinderen uit om zichzelf te laten
zien en het beste uit zichzelf te halen. Dat
doen we door uitdagend en actueel onderwijs
te bieden. Onderwijs dat helemaal past bij
deze tijd.

Ontdek en
maak jouw verhaal!
Het Schateiland is een gemoedelijke buurtschool
in de wijk Bloemendaal (Gouda). Bij ons op school
dagen we kinderen uit om hun eigen verhaal te
ontdekken en te maken. Dat doen we door
uitdagend onderwijs te bieden. We werken in
jaargroepen volgens het model Handelings
Gericht Werken. Zo bieden we onderwijs op
maat en volgen we de ontwikkelingen van
kinderen op de voet door middel van toetsen,
observaties en kindgesprekken. Naast een
stevige basis van rekenen en taal is er op
onze school veel aandacht voor verhalen.
Zo leren kinderen presenteren, werken met
tablets en organiseren we vaak leuke en
creatieve activiteiten. Het Schateiland is een
school waar uw kind zich snel thuis zal voelen.
U bent van harte welkom!

Daarom leren kinderen bij ons vaardigheden die ze nodig hebben in de wereld
van morgen. Daarbij reiken we kinderen
van alles aan. Zodat hun verhaal iedere
dag iets completer wordt. Daarbij geven
we kinderen de verantwoordelijkheid om
hun eigen leerproces ook zelf deels vorm
te geven.

Ik ben welkom!

Verrijking
Op Het Schateiland worden kinderen elke dag
een stukje rijker. We weten nog niet precies
welke beroepen kinderen gaan uitoefenen.
Wel weten we dat dit waarschijnlijk deels
andere beroepen zijn dan die we nu kennen.

Wat we bieden
Leren uiten in woord, schrift en gebaar
Wij zijn 'een school vol verhalen'. De kinderen
leren zich uiten in woord, schrift en gebaar.
Ze leren vertellen, luisteren, communiceren,
een dialoog aangaan en zo verschillende
meningen af te wegen.
Ontdekken & ontwikkelen van jouw talent
Iedereen heeft talent. We stimuleren kinderen
om op onderzoek uit te gaan en hun talenten te
ontdekken, zowel op school als daarbuiten.
Techniek en Engels vanaf groep 1
Het Schateiland heeft een eigen technieklokaal
waar kinderen vanaf groep 1 met techniek aan de
slag gaan. Naast techniek maken kinderen spelenderwijs kennis met de Engelse taal.
In de volgende leerjaren wordt hun woordenschat
en grammaticale kennis steeds verder uitgebreid.

Vreedzame school
Met het programma van De Vreedzame
School leren kinderen om op een positieve
manier met elkaar om te gaan. De kinderen
leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te
leveren aan de sfeer en de gang van zaken
in de groep.
Peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang
We werken samen met Kindercentrum de
Schaapskooi voor het peuterspeelzaalwerk
en de buitenschoolse opvang. We stemmen
de ontwikkeling van kinderen met elkaar af
en zorgen voor een vertrouwde speel- en
leeromgeving. Voor informatie of aanmelden
kunt u contact opnemen met Kindercentrum
de Schaapskooi: www.kcdeschaapskooi.nl,
tel. 0182-571373.

Kom samen met uw kind
onze school ontdekken!
• Openbare basisschool: ieder kind is welkom!
• We leren van en met elkaar
• Ontdek en maak jouw verhaal
• Stevige basis van taal, lezen en rekenen
• Groepsdoorbrekend werken
• Techniek en Engels vanaf groep 1
• Leer jezelf uiten & presenteren
• Buitenschoolse opvang in eigen gebouw

www.obshetschateiland.nl

Mercatorhof 7
2803 EX Gouda
(wijk Bloemendaal)
0182 - 51 44 64

