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Kindgericht 

We geloven dat kinderen het beste 

leren als zij zich prettig voelen en 

zelfvertrouwen hebben. We hebben 

oog voor ieder kind, de 

persoonlijkheid, de eigen unieke 

talenten en wat het nodig heeft om 

te kunnen groeien en ontwikkelen. 

Kinderen leren we te reflecteren op 

zichzelf, zodat zij zich bewust worden 

van wat wel en niet bij hen past. 

 

Samen 

Samen is het kernwoord op De 

Lispeltuut. Samen praten, samen 

werken, samen spelen en samen 

vieren zijn de pijlers van ons 

onderwijs. Kenmerkend voor onze 

school zijn de betrokkenheid en de 

openheid: alles is bespreekbaar en 

iedereen is welkom. We hebben oog 

voor elkaar en voelen ons samen 

verantwoordelijk voor een fijne en 

leerzame schooltijd voor ieder kind. 

 

Effectief 

We zorgen ervoor dat de basis van 

ons onderwijs sterk staat. Daarbij 

gaan we uit van leerdoelen en van 

wat de inspectie van ons vraagt, 

zodat we de kwaliteit van onderwijs 

blijven waarborgen. We blijven ons 

als professionals ontwikkelen en 

verbeteren. Met ouders bespreken 

we de brede ontwikkeling van hun 

kind(eren). 

 

Thematisch 

We geven thematisch onderwijs, 

met aandacht voor creativiteit en 

presenteren. Kinderen mogen 

ontdekkend en onderzoekend leren. 

Wereldoriëntatie geven we in 

projecten. Waar mogelijk betrekken 

we de directe omgeving bij ons 

onderwijs, zoals lokale partners. Zo 

maken we steeds de verbinding met 

de wereld waarin de kinderen 

opgroeien. 

 

Hier zijn onze ouders trots op! 

“In de school hangt een goede sfeer. De leerdoelen waar de kinderen aan 

werken zijn duidelijk en ze krijgen de lesstof op hun eigen niveau 

aangeboden. Er is begeleiding voor zowel uitdaging als ondersteuning.” 

“De Lispeltuut biedt onderwijs van een goede kwaliteit. De leerkrachten 

reageren op signalen van kinderen en communiceren goed naar de 

ouders.” 

“Het samen leren, samen werken en leren presenteren voor de groep heeft 

een enorme meerwaarde voor mijn kind in het vervolgonderwijs.” 

“De Lispeltuut is een hele fijne school. Ze heeft oog voor de leerlingen en 

wat ze nodig hebben, zodat ze individueel kunnen groeien.” 

 

De Lispeltuut:  

samen voor STERK onderwijs! 
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Onze kernwaarden geven aan waar we in geloven. Ze zijn de basis 

voor hoe we – kinderen, ouders en schoolteam – leven, leren en 

werken met elkaar. 

 

Respectvol 

In onze stamgroepen leren kinderen 

van en met kinderen van andere 

niveaus en leeftijden. Door samen te 

vieren en te delen leren zij respect te 

hebben de ander en zichzelf. We 

motiveren iedereen het beste uit 

zichzelf te halen en daar trots op te 

zijn. Als ouders en schoolteam leven 

we dit voor. 


