OBS
Dijkerhoek

Een DIJK van een school!

“It takes a village
to raise a child”
Onze kleinschalige school is groot
in ontwikkeling van onze leerlingen
en onze leerkrachten.
Samen met de mensen om ons heen
maken we van OBS Dijkerhoek
een DIJK van een school!

n
Wij geve
n
graag ee
ing!
rondleid
il
Bel of ma
ons voor
aak.
een afspr

 Dijkerhoekseweg 30, 7451 LV Holten
 0548 - 363 602
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ONZE MISSIE EN VISIE
OBS Dijkerhoek denkt en handelt vanuit de methodiek Verbindend Gezag. De interactie
en de relatie met ouders, leerlingen en het team staat voorop. Zo zorgen wij gezamenlijk
voor een optimaal pedagogisch klimaat. Communicatie en samenwerking vinden wij
heel belangrijk. Zo starten wij elk jaar met een startgesprek op school samen met de
leerling, ouders en leerkracht. Investeren in de relatie met elkaar, dat vinden wij op
OBS Dijkerhoek belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind.
Elk kind heeft zijn of haar eigen talenten. Op OBS Dijkerhoek willen wij deze talenten
optimaal de kans geven zich te ontwikkelen. Zo werken wij met een LeesNogBeterPlan,
een lerenleren lab, een atelier en werkplein, een doorgaande lijn voor Kunst en Cultuur
en besteden wij structureel aandacht aan Wetenschap & Techniek. Samen overleggen we
met onze eigen leerlingenraad.
Ook werken wij met alle kinderen van groep 1 t/m 8 aan executieve vaardigheden met
onze Breinhelden. Dit maakt dat de leerlingen enthousiast, betrokken, gemotiveerd en
nieuwsgierig zijn met voor ieder kind een passende leeropbrengst.

Breinhelden
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Samenwerken en sam
enleren doen wij me
t
betrokken ouders,
leergierige kinderen
en een
gedreven, enthousi
ast team van juffen
en meesters.
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Bent u nieuwsgierig geworden naar onze school? Graag geven wij een rondleiding en
bent u van harte welkom om samen met uw kind een kijkje te komen nemen.
Bel of mail voor een afspraak met Patricia Kleverwal (directeur) op 0548 - 363 602, of
stuur een e-mail naar dijkerhoek@varietas.nl.

U kunt ook onze website bezoeken: www.obsdijkerhoek.nl

