Waar ieder kind
welkom is en
zichzelf mag zijn!

Welkom op De Tuimelaar
Wij zijn een openbare basisschool waar ieder kind
welkom is. Een school waar kinderen zichzelf mogen zijn.
Waar ze een stevige basis krijgen om te leren en zich te
ontwikkelen. Waar kinderen worden uitgedaagd om hun
talenten te ontdekken.
Een tuimelaar is nieuwsgierig, leergierig en een tikkeltje
eigenwijs. Dat zie je terug in ons onderwijs. Zo helpen we
kinderen vragen te beantwoorden als: ‘Wie ben ik? Wat
kan ik?’ En gaan we samen op zoek naar de leerbehoefte
van het kind. En naar een manier waarop hij of zij het
beste kan leren.
Leren kan volgens ons alleen in een veilige omgeving.
Daarom leren en werken we met elkaar vanuit vertrouwen.
Zonder vooroordelen. Zodat kinderen en ouders zich bij
ons op school thuis voelen.

Dit vinden wij belangrijk
Vertrouwen

Eigenaarschap

Kinderen

Kinderen

• Werken samen en helpen elkaar.
• Maken afspraken en komen die na.
• Kunnen keuzes maken.

• Laten zien wat hun talenten zijn.
•	Zijn eigenaar van hun leerproces door te werken aan
eigen doelen.
• Zijn verantwoordelijk voor hun eigen activiteiten.
•	Weten wat zij nodig hebben om goed te kunnen leren.

Team
• Zorgt voor een veilige en vertrouwde omgeving.
•	Benadert kinderen positief en stimuleert ze bij hun
ontwikkeling.
•	Vertrouwt erop dat ieder kind vanuit zichzelf wil leren.

Gedeelde verwachtingen
Kinderen
• Delen hun ervaringen.
• Vertellen wat ze willen en wensen in de school.

Team
•	Bespreekt met het kind zijn/haar leerdoelen en keuzes voor
activiteiten.
•	Geeft het kind ruimte voor het maken en uitleggen van die
keuzes.
•	Begeleidt het kind bij het uitvoeren van zelfgekozen
activiteiten.
•	Neemt verantwoordelijkheid voor het eigen werk en de
eigen doelen.

Team

Betrokkenheid

• Heeft nauw contact met kind en ouders.
• Spreekt verwachtingen uit naar kind en ouders.
•	Heeft als motto: ‘Zeggen wat je doet en doen wat je zegt’.

Kinderen
• Willen zelf leren en hebben een actieve houding.
•	Kunnen aangeven waar ze goed in zijn en wat ze motiveert.
• Behandelen elkaar met respect.

OBS De Tuimelaar is...
Team
• Zet actieve en diverse werkvormen in.
•	Vraagt kinderen naar wat zij willen leren en wat ze
daarvoor nodig hebben.
•	Laat kinderen vertellen wat ze hebben geleerd of gemaakt.
•	Leert kinderen luisteren naar elkaars verhalen en ze er
vragen over stellen.

Verbinding
Kinderen
• Willen samen één groep zijn.
• Hebben respect voor elkaar en zien en helpen elkaar.
•	Zorgen voor de ruimte waar ze werken en leven de regels na.

Team
•	Zorgt voor een sfeer van gezamenlijkheid in de klas en
op school.
•	Zoekt bewust de verbinding met kinderen en ouders,
en met elkaar.
•	Heeft oog voor elkaar en voert vanuit verbinding
gesprekken met elkaar.
• Leeft net als de kinderen de regels na.

•	Aandacht voor basisvaardigheden
én talenten van ieder kind.
• Een veilige en vertrouwde sfeer.
•	Werken aan zelfstandigheid en
zelfredzaamheid van kinderen.
•	Ruimte voor het individu en voor
leren in en met de groep.
•	Betrokkenheid en verbinding
met ouders.

Kennismaken
met de Tuimelaar?
We verwelkomen je graag voor
een gesprek en een rondleiding!
Bel ons voor een afspraak of mail
naar directie.obsdetuimelaar@
saamscholen.nl

Lestijden
ma, di, do: 08:30-12:00 uur
13:00-15:00 uur
wo en vrij: 08:30-12:30 uur
Maandelijks hebben we een
‘verlengde vrijdag’ van 08:30-14:30
uur waar we ouders bij betrekken.
We laten dan zien wie we zijn en
wat we doen op school.
	Overblijven kan structureel
en incidenteel.

Vlasven 94
5464 PN Veghel
T 0413 319 230
www.obsdetuimelaar.nl

*Onze school maakt deel uit van SAAM
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