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Ontdekken
We vinden het belangrijk dat de kinderen 
op onze school ontdekken wie ze zelf 
zijn, waar hun talenten en mogelijkheden 
liggen en hoe ze een bijdrage kunnen 
leveren aan het spelen, werken en  
leren op school. Dit doen we o.a. met  
de lessen van De Vreedzame School,  
de leerlingenraad en De stem van 
de leerling (vanuit de LeerKracht 
systematiek). Hiermee maken we de 
leerlingen bewust van wat ze leren, 
waarom en hoe ze leren.

Onderzoeken
Op de Wieken werken we in alle  
groepen met thema’s en projecten.  
In de midden- en bovenbouw doen we 
dit m.b.v. de methode Leskracht voor 
wereldoriëntatie. Binnen deze thema’s 
en projecten krijgen de leerlingen de 
ruimte om zelf en samen met anderen 
te onderzoeken waar hun interesses 
liggen en antwoorden te zoeken op 
de leervragen die ze hebben. In de 
kleutergroep staat het spelen en werken 
in hoeken centraal. Zo besteden we 
binnen een betekenisvolle en levensechte 
omgeving aandacht aan de basishouding 
van leerlingen, de brede ontwikkeling en 
de specifieke kennis en vaardigheden die 
ze nodig hebben. 

Ondernemen
Voor toekomstgericht onderwijs is het 
van belang om als school ondernemend 
te zijn, ontwikkelingen goed in de 
gaten te houden en daar keuzes in 
te maken. We dagen leerlingen én 
medewerkers uit samen te werken en 
ondernemend te zijn. Actief en kritisch 
zijn, nieuwsgierigheid, betrokkenheid 
en creativiteit zijn hierin belangrijk 
waarden, die passen bij de 21ste-eeuwse 
vaardigheden. Digitale geletterdheid 
speelt een grote rol in onderwijs en 
maatschappij. Als school werken we 
met de kinderen heel bewust aan de 
verschillende aspecten binnen de leerlijn 
digitale geletterdheid.
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