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Leren en leven in veiligheid  

en vertrouwen 
De Piramiden staat voor goed onderwijs. 
Wij vinden onderwijs goed als kinderen 
tot leren komen. Leren, waarbij kinderen 
proberen, ontdekken, doorzetten, 
overleggen, fouten maken, samenwerken 
en zich zo ontwikkelen. Wij vinden 
onderwijs goed als dit plaatsvindt op een 
veilige manier. Dit is de basis van waaruit 
we werken. Zo gaan kinderen met 
plezier naar school en bereiken kinderen 
hun top. Die top ligt voor elk kind weer 
ergens anders maar voor alle kinderen 
geldt: Met talenten naar de top!

Positive Behavior Support  

en Kanjertraining 
Ons uitgangspunt in de omgang 
met onze kinderen is positief. We 
benoemen gewenst gedrag, we belonen 
opvallend goed gedrag. Veiligheid, 
verantwoordelijkheid en respect zijn  
de drie pijlers. Het programma van 
Positive Behavior Support en de 
kanjertraining geven ons de kaders 
van onze aanpak. Het effect van beide 
programma’s is dat kinderen met plezier 
naar school gaan, dat ze gelukkig zijn.  

Eigenaarschap door technologie 
Onze leerlingen zijn wereldburgers 
die opgroeien in een samenleving die 
meer digitale geletterdheid vraagt. 
Daarvoor trainen wij ze in samenwerken, 
creatief denken, ontwerpen. Dat zijn 
vaardigheden voor de toekomst. 
Technologie kan heel mooi in dienst staan 
van het zich eigen maken van het leren. 
Kinderen proberen zelf het antwoord 
te vinden op een probleem of een 
vraag en gebruiken technologie in hun 
ontdekkingstocht. In de rugzak van de 
kinderen zit basiskennis en vaardigheden 
om die ontdekkingstocht goed te kunnen 
maken. 

Groei door een duidelijk profiel
De Piramiden staat voor plezier, voor veel 
leren, voor het samen doen, het samen 
vieren. Voor trots op wie we zijn. Waar 
creativiteit een belangrijke plek heeft op 
het rooster. Waarden gestuurd onderwijs, 
om ieder kind met zijn talent de top te 
laten bereiken.
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