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Jij hoort er op jouw eigen wijze bij!

Op de Bolster willen we samen een bijdrage leveren aan de totale ontwikkeling 
van kinderen (van 0 tot 13 jaar), tot zelfredzame, verantwoordelijke burgers. We 
willen dat ze eigenaar zijn van hun eigen leren. Daarom vinden we het 
belangrijk dat de kinderen van zichzelf weten waar ze tijdens de les beter in 
willen worden. Dat de kinderen zichzelf doelen stellen. Dit doen de ze samen 
met de meester of juf. Hiervoor voeren we (Snappet) leergesprekken. In de 
digitale omgeving van Snappet kunnen de leraar en het kind de ontwikkeling 
volgen. Dit (Snappet) leergesprek doen we eens in de zes weken. 
‘s Ochtends wordt uitleg gegeven van de rekenen, spelling, taal en begrijpend 
lezen. Daarna oefenen de kinderen op hun eigen niveau in Snappet. 

Middags komen de wereld-oriënterende en creatieve vakken in thema’s aan bod 
tijdens  IPC. Dit doen we vanaf groep 3.
We vinden het belangrijk dat kinderen vragen leren stellen, nieuwsgierig zijn en 
zich verwonderen over wat er om hen heen gebeurt. 
Kinderen die wat meer aankunnen worden uitgedaagd in de plusklas. 
Kinderen die graag met hun handen werken, helpen regelmatig in de klusklas 
mee om bijvoorbeeld het speelplein mooier te maken.
Na schooltijd is het mogelijk om te sporten en beter te worden in theater of 
muziek. Op deze manier stimuleren we de talentontwikkeling.Verwonderen



Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Titia Claassen (Directeur) t.claassen@mijnplein.nl
Audrey Jansen (Directeur KDV de Rode Bank) audrey@kcdebolster.nl
Mirjam Tielbeek (Teamleider onderwijs) m.tielbeek@mijnplein.nl
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KC de Bolster werkt nauw samen met kinderdagverblijf de Rode 
Bank, Sport BSO InOranje en de BSO HOFtheater. Pedagogisch 
medewerkers en leraren kennen elkaar én de kinderen van 0 tot 13 
jaar. Daardoor is er goed zicht op de ontwikkeling van de kinderen 
en op wat zij nodig hebben om te groeien. De peuters van de Rode 
Bank spelen en leren in het zelfde gebouw als de kleuters van de 
basisschool.
Ook  kan er in het gebouw logopedie, fysiotherapie of extra hulp 
met taal en rekenen gegeven worden. We overleggen veel met 
Jeugdzorg en een orthopedagoog. Als het nodig is voor de 
ontwikkeling van uw kind dan kunt u als ouder met alle experts 
tegelijk aan tafel zitten om samen een plan te maken voor uw kind.  

ouderbetrokkenheid

Op KC de Bolsterwillen we samen een bijdrage leveren aan de totale 
ontwikkeling van kinderen (van 0 tot 13 jaar) tot zelfredzame, 
verantwoordelijke en sociale burgers.
We vinden het belangrijk dat kinderen en de meesters en juffen respectvol 
met elkaar en de omgeving omgaan. 
Wij zijn er trots op dat er kinderen op onze school zijn met veel verschillende 
culturen en achtergronden. Op school ervaren kinderen wat zij ook in het 
‘echte leven’ gaan tegenkomen. Wat fijn dat je leert hoe dat is en hoe je je 
samen met anderen daarin ontwikkeld.
We praten met elkaar, discussiëren en leren dat het prachtig is dat we allemaal 
anders zijn. Ook veel andere maatschappelijke onderwerpen komen aan de 
orde.

Kinderen ontwikkelen en groeien op de Bolster door de lessen en 
activiteiten die we aanbieden. Maar dit kunnen we niet alleen. Dat 
doen we graag samen met ouders: aan het begin van het 
schooljaar tijdens de kennismakingsgesprekken, gedurende het 
schooljaar tijdens de voortgangsgespreken en door het jaar heen 
als het nodig is.
Daarnaast willen we als kindcentrum steeds beter worden en leren 
van ervaringen. Daarom vragen we regelmatig ouders om mee te 
denken, want zij ervaren hoe het op school loopt.
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