
 

Waar het om kinderen draait 

  

De school  

OBS De Zoeker is een openbare basisschool middenin de wijk 

Rooswijk. Het belangrijkste kenmerk van de school is de 

persoonsgerichte benadering. Het team probeert een zodanig 

werkklimaat  te realiseren dat iedereen zich daar prettig in voelt. 

U wilt natuurlijk het beste voor uw kind. Wij zijn trots op de 

kwaliteit en de resultaten van ons onderwijs. Er heerst rust en 

 veiligheid binnen de school. De sfeer en onderlinge betrokkenheid 

bieden de kinderen een gezonde basis voor goede leerresultaten. 

Onze collega’s worden doorlopend geschoold en we hanteren een 

strikt kwaliteitsbeleid.   

  

 

De schooltijden  

OBS De Zoeker hanteert een continurooster. De kinderen hebben 

iedere dag les van 08.30-14.00 uur. De kinderen eten een broodje 

met de leerkracht op school.   

Wat wij belangrijk vinden  

Wij vinden het van het grootste belang dat kinderen op De Zoeker 

volledig tot ontplooiing kunnen komen op het gebied van:  

• Cognitieve Ontwikkeling  

• Sociaal Emotionele Ontwikkeling  

• Culturele Ontwikkeling  

• Motorische Ontwikkeling  

De school stimuleert de leerlingen het oplossingsvermogen te 

vergroten en dat ‘leren leuk is’! Daarnaast voelen leerlingen zich 

vertrouwd en veilig waardoor het leerrendement groot is en 

kinderen met veel plezier aan de basisschool terug denken.  

De Zoeker zorgt ervoor dat kinderen respect krijgen en houden 

voor zichzelf en anderen.  

Leerstof  

De Zoeker biedt leerstof aan van zeer goede kwaliteit. Hierbij 

wordt een uitdagende leeromgeving gecreëerd waarbij gebruik 

gemaakt wordt van moderne leer- en hulpmiddelen afgestemd op 

de verschillende (leer) niveaus van de leerlingen.  

De differentiatie in de klas en de aandacht voor het (individuele) 

leerproces staat centraal.  



Kinderen  

Op de Zoeker draait het om de kinderen. Ieder kind heeft zijn 

talent: De Zoeker besteedt projectmatig aandacht aan en 

stimuleert de mogelijkheden van het kind om zijn eigen talenten 

te ontdekken en te 

ontwikkelen. Maar als je 

kinderen gelijk wilt 

behandelen, moet je ze 

verschillend benaderen. 

Kinderen verschillen, 

maar hebben ook veel 

gemeen, ze zijn op weg 

naar volwassenheid. En 

daar wil de school, samen 

met ouders en de andere 

opvoeders een bijdrage aan leveren.   

  

Ouders  

Wij hebben actieve en betrokken ouders en vrijwilligers. Ouders 

zijn sterk vertegenwoordigd binnen de Medezeggenschapsraad en 

de Ouderraad. In de Medezeggenschapsraad hebben ouders 

invloed op het schoolbeleid. De Ouderraad is zeer actief en 

verzorgt jaarlijks alle feesten. De Ouderraad is een zelfstandige 

stichting die haar eigen gelden beheert. Vanuit ons kwaliteitsbeleid 

wordt er regelmatig naar de mening van ouders gevraagd, onder 

andere in een 2-jaarlijks tevredenheidonderzoek.  

Kennismaken en inschrijven  

Wij hopen dat wij u naar aanleiding van deze brochure 

nieuwsgierig hebben gemaakt. De directie regelt de kennismaking 

met de school en de inschrijving van kinderen. In een persoonlijk 

gesprek met ouders/verzorgers lichten wij graag de organisatie en 

werkwijze verder toe. Er wordt veel waarde gehecht aan deze 

persoonlijke benadering.  

In principe kunnen de kinderen op elke datum in het schooljaar 

worden geplaatst, echter in december en in de laatste 6 weken 

voor de zomervakantie vindt er vanwege de rust voor het kind en 

de wenselijkheid van een aaneengesloten wenperiode geen 

instroom van 4-jarigen plaats. Indien kinderen van een andere 

school komen, wordt in overleg een wendag bepaald. De 

overstappende kinderen kunnen zo kennismaken met hun nieuwe 

klasgenoten en hun leerkracht(en). Om een kijkje in de groepen 

te nemen of voor een informatiegesprek kunt u contact opnemen 

met:   

Matthieu van Wijhe, directeur 

Bianca van Erkelens, adjunct directeur 

Wij zijn bereikbaar op: 075-6287146.   

Of loopt u gerust naar binnen voor een afspraak.   

Ons adres is: Fortuinweg 12 in Zaandijk.  

www.obs-de-zoeker.nl  


