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Een bijzondere school in het groen

Veilig Groeien Zelfstandig Samen

U bent op zoek naar een school voor uw kind. 

Niet zomaar een school. Een bijzondere school. 

Een school waar kinderen zich ontwikkelen en 

waar elk kind zichzelf kan zijn. Ieder kind is 

immers uniek met persoonlijke eigenschappen 

en talenten. Een veilige plek waar kinderen door 

leerkrachten inhoudelijk worden uitgedaagd 

en gestimuleerd. Waar samenwerking en leren 

denken en leren leren centraal staan. Met 

elkaar invulling geven aan plezierig en effectief 

onderwijs. Wis en Wierig: een bijzondere school 

in het groen.

Rineke van der Leij 

directeur OBS Wis en Wierig



Veilig
Hoe gaan wij op een prettige en constructieve 

manier met elkaar om? Hoe zorgen wij ervoor 

dat kinderen met plezier naar school gaan? 

En dat zij kunnen zijn wie ze zijn. Elk kind 

is immers uniek met zijn/haar bijzondere 

eigenschappen en talenten. Vanuit onze mooie 

school in het groen werken wij dagelijks aan 

een veilige (leer)omgeving voor kinderen, 

leerkrachten en ouders.



Kanjertraining
Een veilig klimaat en een goede sfeer zijn basisvoorwaarden 
voor goed onderwijs. Om een veilige omgeving te creëren 
werken wij met de Kanjertraining. Kinderen krijgen hand-
vatten voor verschillende (moeilijke) sociale situaties.

Zij worden aan het denken gezet: wat zou jij nu doen, 
wat denk je dat er nu gaat gebeuren, etc. Ook ontdekken 
zij de gevolgen van hun gedrag. Leerkrachten tonen 
continu voorbeeldgedrag en zoomen in op relevante 
zaken die in de klas gebeuren. Het grote voordeel van de 
Kanjertraining is dat kinderen positief over zichzelf en 
anderen leren te denken.

Kleinschalig
Wis en Wierig is een relatief kleine school en dit biedt 
voordelen. Leerkrachten, ouders en kinderen kennen 
elkaar bij naam. Er is voldoende tijd en ruimte om 
elkaar beter te leren kennen. Als school en team zijn 
wij laagdrempelig: de deur van het klaslokaal staat 
letterlijk (bijna) altijd open. Ouders voelen zich vrij om 
even een leerkracht aan te schieten om iets te bespreken. 
Verfrissend.

Open
Het ruime gebouw biedt kinderen de mogelijkheid zich 
op een rustig plekje terug te trekken of juist contact te 
maken met anderen. Omdat kinderen op verschillende 
plekken in de school aan mooie projecten werken, 
ontstaat er op een natuurlijke manier contact tussen 
kinderen uit verschillende groepen. Ze tonen interesse, 
praten over de inhoud en helpen elkaar.

Oog voor uw kind
De kleinschaligheid van Wis en Wierig is een voordeel. 
Elk kind wordt gezien en voelt zich uniek. Leerkrachten 
hebben de tijd en ruimte om individueel of in kleine 
groepjes met kinderen aan de slag te gaan. Even praten, 
extra uitleg of gewoon een luisterend oor: er is tijd 
voor. Ook wordt tijdig gesignaleerd of extra (externe) 
ondersteuning gewenst is.

“Een veilige (leer)omgeving voor kinderen, leerkrachten  
en ouders. Daar werken wij aan. Zodat kinderen kunnen zijn  

wie ze zijn en zich kunnen ontwikkelen.”



Groeien
Vanuit een veilige omgeving kunnen kinderen 

zich ontwikkelen. Wis en Wierig werkt dan ook 

dagelijks aan vertrouwen, veiligheid, rust en 

wederzijds respect. Een goede voedingsbodem 

voor groei. Dat maakt het onderwijs van Wis en 

Wierig zo mooi. Dat kinderen zichzelf kunnen 

zijn en groeien. Alleen, samen met leerkrachten 

en vooral ook samen met andere kinderen.



Samen leren
Leren van en met elkaar. Dat is effectief. Elkaar helpen, 
uitleggen en stimuleren. Daar is ons onderwijs op 
gericht. En het werkt. Kinderen zetten elkaar aan het 
denken en leren om een mening te geven. Zij werken 
veel in tweetallen of in kleine groepjes en elk kind heeft 
een maatje om mee samen te werken. Ook kinderen uit 
verschillende groepen versterken elkaar en vullen elkaar 
aan. Samen leren heeft een positieve uitwerking op zowel 
de leerresultaten als de sociale vaardigheden van kinderen.

Thinking4Learning
Kinderen worden uitgedaagd om zelf na te denken, 
een mening te vormen en kritisch te zijn. Niet vertellen 
hoe het moet, maar kinderen zelf laten ontdekken hoe 
het kan. Vanuit betrokkenheid en nieuwsgierigheid 
kinderen laten groeien. Stap voor stap ontdekken 
kinderen waar ze voor staan en leren ze keuzes te maken. 
Thinking4Learning: dé manier om bij kinderen die 
vaardigheden aan te leren die ze nodig hebben. Nu en in 
de toekomst.

English please
Vanaf de kleutergroepen starten wij met Engels. Het 
is leuk, uitdagend en interessant om te zien hoe snel 
kinderen dit oppakken. Op het moment dat ze naar het 
voortgezet onderwijs gaan, hebben ze een prachtige basis 
om op verder te bouwen.

Techniek en ICT
Kinderen en docenten maken op een natuurlijke en 
zinvolle manier gebruik van tablets, educatieve software 
en apps. Ook leren kinderen techniek te begrijpen en toe 
te passen in het technieklokaal: een ruimte die uitdaagt 
en de nieuwsgierigheid prikkelt.

Gezonde groei
Kinderen (samen) leren spelen en sporten doen wij via 
Beweegwijs. Hierbij leren junior-coaches (leerlingen uit de 
bovenbouw) aan kinderen uit andere groepen nieuwe spellen 
en spelvormen aan.  
Via sport en spel komen veel belangrijke elementen terug: 
coöperatieve werkvormen, samenwerken, sociaal gedrag, 
keuzes maken en een mening vormen. Natuurlijk stimuleren 
wij kinderen om veel te bewegen en gezond te eten.

“Leren van en met elkaar. Dat is effectief. Elkaar helpen, 
uitleggen en stimuleren. Daar is ons onderwijs op gericht”



Zelfstandig
Kinderen zelfstandig leren denken, leren 

werken en leren leren. Daar hebben kinderen 

profijt van. Nu en in de toekomst. Initiatief 

nemen, ergens voor staan en ergens voor gaan: 

vaardigheden die meetellen. Het onderwijs 

bij Wis en Wierig geeft kinderen veel (keuze)

vrijheid en stimuleert de zelfredzaamheid 

waardoor het zelfvertrouwen toeneemt.



Kinderen (meer) aan het stuur
Leerkrachten die alleen maar ‘zenden’ treft u bij ons niet 
aan. Leerkrachten die kinderen inhoudelijk prikkelen, 
nieuwsgierig maken en stimuleren wel. Kinderen 
ontdekken wat ze zelf graag willen weten en krijgen de 
ruimte op zoek te gaan naar antwoorden. Ze ervaren wat 
ze nodig hebben, wat goed werkt en worden kritisch. 
Kinderen zijn veel meer betrokken bij hun eigen leren.  
Zij worden op een natuurlijke manier steeds meer  
eigenaar van hun eigen leerproces.

Initiatief en vrijheid
Eigen initiatief wordt gestimuleerd. Kinderen worden 
onder andere geprikkeld met thematisch onderwijs vol 
onderwerpen die aansluiten op hun belevingswereld. Van 
daaruit komen er vragen (want kinderen zijn van nature 
nieuwsgierig) en begint de ontdekkingsreis. Maar ook 
bedenken de leerlingen van de bovenbouw regelmatig een 
gymles. De leerkracht begeleidt.

Samen zelfstandig
Uitdagende en gevarieerde werkvormen zorgen ervoor 
dat kinderen zowel individueel als samen nadenken over 
de stof. Ze stellen elkaar goede vragen, vertellen elkaar 
dingen die ze te weten zijn gekomen en denken met elkaar 
na over manieren om informatie te vinden, te combineren 
en te beoordelen. Elk kind heeft een maatje om mee 
samen te werken. Coöperatief werken leidt tot meer 
zelfstandigheid bij zowel de groep als het individuele kind.

Inhoud en structuur
Natuurlijk zorgen de leerkrachten voor de inhoudelijke 
structuur gedurende het jaar, zodat de leerdoelen 
worden gehaald. Dit gaat echter hand in hand met het 
eigenaarschap dat in toenemende mate bij de kinderen 
komt te liggen. Zelf leren plannen is hierbij van groot 

belang. Kinderen leren kiezen en plannen door met 
een kiesbord (groep 1 en 2), dagtaak (groep 3, 4 en 5) of 
weektaak/agenda (groep 6, 7 en 8) en krijgen huiswerk.

Talentontwikkeling
Kinderen worden bij Wis en Wierig niet in een keurslijf 
geperst. Zij krijgen de vrijheid om op basis van eigen 
interesses op onderzoek uit te gaan. Hierdoor is er 
ruimte om talenten te ontdekken en ontwikkelen. Met 
vaak verrassende uitkomsten voor de kinderen, de 
leerkrachten en de ouders.

“Kinderen ontdekken wat wat ze zelf graag willen weten  
en krijgen de ruimte om op zoek te gaan naar antwoorden.  

Ze zitten zelf meer aan het stuur.”



Samen
Alleen ga je sneller. Samen kom je verder.  

Dit geldt natuurlijk ook voor het realiseren 

van mooi en effectief onderwijs. Bij Wis en 

Wierig zijn de indeling van het gebouw, het 

onderwijs en de manier van organiseren gericht 

op samenwerking. Er staat dan ook geen hek 

om de school: een bewuste keuze. Want onze 

school staat in verbinding met de omgeving.  

Een mooie groene omgeving vol kansen.



Binnen en buiten
Aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. Ze een 
kans geven om nieuwe ervaringen op te doen en zaken 
zelf te laten ontdekken. Dat bereiken leerkrachten door 
de buitenwereld zoveel mogelijk in school te brengen 
en andersom. Onze school ligt op één van de bulten van 
het Wrangegebied. Wat een kansen om natuuronderwijs 
voor kinderen tastbaar te maken. Ook besteden wij veel 
aandacht aan excursies, ‘gastsprekers’ en gezamenlijke 
activiteiten met organisaties uit de omgeving.

Coöperatief leren
Bij coöperatief leren draait het naast de inhoud, vooral ook 
om de samenwerking. Kinderen leren bij ons niet alleen 
van de leerkracht, maar ook van elkaar. Kinderen werken 
in tweetallen of groepjes en discussiëren samen over de 
leerstof, ze geven elkaar uitleg en vullen elkaar aan. Zij 
zoeken samen naar een oplossing en helpen elkaar. Dit 
heeft een positief effect op de leerprestaties én de sociale 
vaardigheden van alle kinderen.

Jong en oud
Veel interactie tussen jonge en oudere kinderen biedt 
voordelen. Ze leren van elkaar en komen op een 
natuurlijke manier met andere inhoud in aanraking. 
Projecten in de gang, de lees/schrijfhoek in de hal en de 
inrichting van de school: alles is gericht op communicatie 
en interactie. Daarnaast doen wij met elkaar veel leuke 
dingen zoals creatieve middagen, het samen vieren van 
feestdagen en excursies.

Team
Een klein team: enthousiast, kundig, betrokken en zeer 
gemotiveerd. De leerkrachten trekken samen de kar van 
Wis en Wierig. Zij doen er alles aan om de inhoud van 

dit boekje in de praktijk waar te maken. Dag in dag uit. 
Waarom? Omdat zij gezamenlijk de (inhoudelijke) koers 
bepalen en dit dus ook in de praktijk willen toepassen.

Met elkaar
Onderwijs aan kinderen leeft. En dit merken wij aan het 
enthousiasme van ouders en familie. Een betrokken 
ouderraad, een hoge opkomst bij activiteiten, altijd ‘ja’ als 
er iets moet worden gedaan en een open communicatie. 
Als het goed gaat of als dingen beter kunnen: we zeggen 
het. En dat is een goed teken.

“Het draait naast de inhoud vooral ook om samenwerking. 
Kinderen leren niet alleen van de leerkracht,  

maar ook van elkaar.”



“We zien onze zoon blij thuis komen.  

Dat hij creatief is met een  

bal wisten we al, maar dat er ook een  

andere creatieve kant naar  

boven kwam vonden we erg leuk om te zien.  

Met een doos kleurpotloden in zijn rugzak gaat 

hij weer naar school want als er ergens tijd over 

is krijgen ze de gelegenheid om iets  

voor zichzelf te doen en dan gaat hij dus 

tekenen. Het is fijn om te zien dat ook de 

creatieve kanten van het kind  

worden gestimuleerd.”

“Wat voor ons het allerbelangrijkste was is  

dat ons kind zich weer veilig voelde in de klas 

en weer zichzelf kon zijn. Fijn om te zien  

hoe hij door zijn nieuwe klasgenoten en juf  

werd opgevangen.  

Wij worden er erg blij van dat de aandacht  

niet alleen ligt bij het leren en presteren, maar 

dat ook de sociale en creatieve kanten worden 

gestimuleerd en dat er aandacht is voor het  

kind zoals het is.”



Een bijzondere school in het groen

“Je wilt als ouders het allerbeste voor je 

kind, ook (of misschien wel juist) als het een 

beperking heeft. We gingen de uitdaging aan 

om voor regulier onderwijs te kiezen. Als je dan 

vervolgens een school vindt die deze uitdaging 

aan wil gaan, kan je je geluk niet op.  

Maar dan begint de échte uitdaging: met 

elkaar een pad uitstippelen dat bij je kind 

past, bijschaven, evalueren en nieuwe doelen 

bepalen. Samen, met respect voor elkaar en 

natuurlijk met het kind centraal, dat is de enige 

manier. En dat lukt op Wis en Wierig.”

“Als wij nu aan onze zoon vragen wat hij op 

school heeft gedaan, zegt hij niet veel (dat zal 

ook wel niet veranderen). Maar als wij op het 

schoolplein lopen, kent hij een hoop kinderen bij 

naam en rent hij met een BIG SMILE uit de klas. 

Hij gaat hij met plezier naar school.  

Dat zegt genoeg.”
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