
KENNISMAKEN DOOR MEE 
TE LOPEN EN ERVARINGEN 
VAN OUDERS TE HOREN!

Schoolkeuze is vooral een kwestie van ‘een goed gevoel’. 
Kom daarom gerust eens langs voor een kennismaking met 
onze school. Het is mogelijk een oriënterend gesprek met 
directeur Marc Embregts te voeren. Uw kind is daarbij van 
harte welkom. 

Uniek op onze school is de mogelijkheid een ochtend of 
middag met uw kind ‘mee te draaien’ in de kleutergroep. Het 
is dé manier om De Windhoek te ervaren. De leerkrachten 
van groep 1 staan u graag uitgebreid te woord. Uw gevoel 
bij deze leerkrachten is erg belangrijk. Zij zijn de personen 
die uw kind het eerste jaar begeleiden.

Ook zijn onze ouders graag bereid hun ervaringen met u 
te delen en uw vragen te beantwoorden. Ouders weten het 
beste voor welke keuze u staat en kunnen uw vragen vanuit 
hun eigen ervaring beantwoorden.
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EEN KLEINE SCHOOL MET 
EEN GROOT KARAKTER!
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MEER WETEN OVER 
OBS DE WINDHOEK?

WEBSITE

Meer informatie en het laatste nieuws 
over De Windhoek leest u op:
www.obsdewindhoek.nl.

FACEBOOK

Een goede indruk van de dagelijkse praktijk 
op De Windhoek geeft onze Facebook-pagina 
www.facebook.com/OBSDeWindhoek. 
(Ook toegankelijk als u geen account heeft.) 

TWITTER 
Via Twitter kunt u eveneens de dagelijkse gang 
van zaken op onze school volgen: 
twitter.com/@obsdewindhoek.
(Ook toegankelijk als u geen account heeft.)
 
Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken?
Neemt u dan gerust contact met ons op.
Wij verwelkomen u en uw kind graag 
op De Windhoek!



OBS De Windhoek in Terheijden staat voor goed onderwijs 
in een veilige omgeving. Kenmerkend voor onze school is de 
individuele aandacht voor het kind, de heldere structuur met 
ruime aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en de 
focus op lezen als basis van het leren. Door de kleine klassen 
krijgen de leerlingen meer persoonlijke aandacht en kan er 
nog beter onderwijs op maat worden geboden.

De Windhoek is een openbare basisschool. Wij maken deel uit 
van Stichting OBO West-Brabant, waarbij zeventien openbare 
basisscholen zijn aangesloten. Dat levert veel voordelen op, 
zoals financiële stabiliteit, de uitwisseling van expertise en 
een efficiënt personeelsbeleid, terwijl we ons eigen karakter 
behouden.

EEN KLEINE SCHOOL MET 
EEN GROOT KARAKTER

WWW.OBSDEWINDHOEK.NL

Ieder kind kan leren lezen. Maar 
sommige leerlingen leren sneller dan 
andere. Wij kiezen ervoor om juist 
aan de basis in het leesonderwijs 
te investeren. Dit voorkomt dat 
een leesachterstand te groot wordt 
en dat daardoor vorderingen bij 
andere vakken achterblijven. Lezen 
is immers de basis voor leren! Want ook bij andere vakken, zelfs bij 
rekenen, is het belangrijk dat je goed kunt lezen. Als je de tekst niet 
begrijpt, kun je de opdracht niet goed maken.

LEZEN IS DE BASIS VAN LEREN

Onze leerlingen werken in hun eigen tempo en op 
hun eigen niveau, zonder de verbinding met de rest 
van de groep te verliezen. In de klas wordt dezelfde 
stof op meerdere niveaus aangeboden. De kinderen 
worden op deze manier gestimuleerd om het beste 
uit zichzelf te halen.

ONDERWIJS OP MAAT 
VOOR IEDER KIND

Naast de lesstof op maat, bieden we de 
leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, 
een aangepast programma aan. Niet nog 
meer lesstof, maar een ander aanbod. In 
de bovenstroom-lessen worden zij aan de 
hand van een eigen leervraag gestimuleerd vaardigheden als kritisch 
denken, een onderzoekende houding en creativiteit te ontwikkelen.

MEER UITDAGING

De Windhoek maakt deel uit van Brede 
School De Wiekslag, samen met Stichting 
Kinderopvang Drimmelen (ESKADEE) en 
GGD West-Brabant. Deze instellingen, 
die zich bezighouden met de groei en 
zorg voor kinderen, bevinden zich onder 
één dak. Naast De Windhoek zijn dat 
kinderdagverblijf Bibelot, peuterspeelzaal 
Brakkensoos, buitenschoolse opvang 
Windekind en het consultatiebureau. 

Hierdoor kunnen we kwaliteit en 
zorg bundelen. Een voorbeeld is de 
tussenschoolse opvang. Onze leerlingen 
gaan tijdens de lunchpauze van een 
schoolse sfeer naar de speelse omgeving 
met de vele faciliteiten die ESKADEE biedt.

ONDERDEEL BREDE 
SCHOOL DE WIEKSLAG

Samen spelen èn samen leren, dat staat 
centraal tijdens de 3+-activiteiten die 
De Windhoek en Kinderopvang ESKADEE 
samen organiseren. Een keer in de twee 
weken volgen de leerlingen van groep 1 
van De Windhoek en de driejarigen van 
kinderdagverblijf Bibelot en peuterspeelzaal 
Brakkensoos een gezamenlijke programma. 
De activiteiten stimuleren de ontwikkeling 
van bijvoorbeeld taal, muziek en motoriek. 
Tegelijkertijd vormen de activiteiten een 
goede, geleidelijke voorbereiding op 
de basisschool. We merken dat nieuwe 
leerlingen al vertrouwd zijn met hun 
nieuwe klasgenootjes, de leerkrachten en 
het gebouw als zij starten op onze school.

SAMENWERKING MET 
KINDEROPVANG ESKADEE 

De individuele aandacht voor iedere 
leerling is groot, omdat we kleine 
klassen hebben. De leerkracht kent 
zijn leerlingen goed. Hij heeft snel 
door als er iets is met een leerling. 
Omgekeerd bouwen de kinderen 
makkelijk een vertrouwensband met 
de leerkracht op. 

INDIVIDUELE AANDACHT

Door te leren kiezen ontwikkel je 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. 
Wij stimuleren de samenwerking tussen 
kinderen van dezelfde leeftijd èn tussen 
kinderen van verschillende leeftijden. 
De leerlingen leren keuzes te leren 
maken. Ze worden daarbij begeleid door 
leerkrachten. Als onze leerlingen naar het 
voortgezet onderwijs doorstromen, zijn ze 
uitstekend in staat om zowel zelfstandig 
als in groepjes te werken. Daar hebben zij 
veel profijt van op de middelbare school.

ZELFSTANDIGHEID 
EN SAMENWERKING


