Basisschool
De Firtel
Welkom
Basisschool De Firtel maakt deel uit van Brede School “Oprooi”. Binnen de
Brede School kunnen ouders gebruik maken van voor -en naschoolse opvang die wordt verzorgd door kinderopvang Humanitas. Ook de peuterspeelzaal is in de brede school gevestigd. Tevens is er tussenschoolse opvang, verzorgd door een aantal enthousiaste vrijwilligers die verbonden
zijn aan onze school.
Basisschool De Firtel biedt kinderen kansen. Kinderen mogen zich ontwikkelen tot zelfstandige, onafhankelijke mensen die vanuit hun eigen talenten en inzichten kunnen blijven groeien.
Op Basisschool De Firtel willen we duurzaam en betekenisvol onderwijs
verzorgen. Dit betekent dat we projectmatig onderwijs verzorgen waarbij
de diverse vakken in samenhang worden aangeboden.

KERNWAARDEN
De Firtel is een open school. We
geven onderwijs met oog voor de
kwaliteiten en eigenheid van elk
kind. We werken zowel competentie- als resultaatgericht.
Onze kernwaarden vormen hiervoor de basis.
SAMEN
Samen leven, samen werken, samen leren en spelen.
ZELFVERTROUWEN
Verwachtingen die het kind heeft
van zijn of haar kunnen en van
daaruit het ontwikkelen van een
positief zelfbeeld.

BETROKKENHEID
Vanuit betrokkenheid en verbondenheid leren op een
constructieve manier samen te
werken.
VERANTWOORDELIJKHEID
Verantwoordelijkheid leren nemen voor jezelf, de ander en de
omgeving.

VEILIGHEID
Een veilige en kindvriendelijke
omgeving waar kind, ouder, leerkracht optimaal kunnen en
durven te functioneren.

De Firtel, de naam van onze school, betekent “tol” in het dialect van Stramproy

WAAR GAAN WIJ VOOR
Het realiseren van goed, betekenisvol en actueel onderwijs, passend in
deze tijd is de kerntaak van onze school.
•

We willen kinderen voldoende bagage meegeven voor de toekomst. We willen hen kennis laten verwerven en vaardigheden
leren die duurzaam zijn.

•

We leren kinderen omgaan met de snel veranderende maatschappij: flexibel opstellen, goed communiceren, actief luisteren, sociale
vaardigheden ontwikkelen, elkaar respectvol behandelen, nieuwsgierig zijn en creatief kunnen denken.

•

Plezier in het leren en innerlijke betrokkenheid zijn de basis voor
goede resultaten zowel voor kinderen als voor de leerkrachten.
Daarom richten we ons niet alleen op de producten, maar ook op
het proces.

•

We willen dat ons onderwijs boeiend en betekenisvol is. We laten
kinderen samenhang in de lesstof zien en ervaren. We stimuleren
een onderzoekende en kritische houding. We proberen ieders talent zo optimaal mogelijk te ontwikkelen door tegemoet te komen
aan de onderwijsbehoeften van elk kind.

De tol is in beweging,
Zo ook ons onderwijs,

in een steeds veranderende en
dynamische maatschappij.
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DE FIRTEL IS EEN JEELO SCHOOL
Jeelo bestaat uit 12 schoolbrede projecten in een doorgaande lijn van
groep 1 t/m 8.
In ieder project staat het samen leven, samen werken en zelfstandig leren
centraal. De kinderen werken groepsdoorbrekend binnen de projecten.
Samen leven
De eerste pijler van Jeelo is samen leven. Leerlingen leren inzien waarom ze
iets leren en krijgen het gevoel ‘ik heb er zin in!’. Om dit te bereiken worden
organisaties in de buurt van de school bij de projecten betrokken. De leeromgeving van een leerling is bij Jeelo dus de hele samenleving, de
leefwereld van de leerling.
Samen werken
De tweede pijler van Jeelo is samen werken. Leerlingen krijgen het gevoel
‘ik kan het’. Dit komt omdat in de projecten de nadruk ligt op de ontwikkeling van competenties. Bij de pijler samenwerken gaat het erom dat leerlingen samen aan een resultaat werken tijdens een project. .
Zelfstandig leren
De derde pijler van Jeelo is zelfstandig leren. Leerlingen krijgen het gevoel
‘ik hou vol’. Binnen de projecten is nadrukkelijk aandacht voor ‘leren leren’.
Jeelo gaat er niet van uit dat alle leerlingen zomaar zelfstandig kunnen leren. Daarom krijgen de leerlingen strategieën en tools aangereikt om te
leren leren.
Voor meer informatie over Jeelo. http://www.jeelo.nl/wat-is-jeelo/

Jeelo staat voor
“Je eigen leeromgeving”

DE FIRTEL IS EEN LIST SCHOOL
Voor een optimale ontwikkeling van ons leesonderwijs werken wij volgens
List. List is een doorgaande lijn in lezen voor groep 1-8 met structureel aandacht voor woordenschatontwikkeling en leesbeleving. Het gebruik van
prentenboeken en voorlezen zijn een belangrijk onderdeel van List. Dit alles
om leesplezier bij kinderen te bevorderen en ook op latere leeftijd te behouden.
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TYPISCH FIRTEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

We zijn een LIST school met veel aandacht voor “LEZEN IS LEUK”
Eigentijds en vernieuwend Jeelo-onderwijs
Leren in een uitdagende leeromgeving, op eigen niveau en in eigen tempo
Werken in instructiegroepen afgestemd op behoefte van de leerling
Groep 9, met een interessant verrijkingsaanbod
Elk kind een eigen portfolio
Extra ondersteuning voor kinderen die dit nodig hebben
Een sfeer op school waarin onderwijs en opvoeding samengaan
Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid. Van en met elkaar leren
Een goede samenwerking tussen kind, ouder en leerkracht,
samen verantwoordelijk

SAMENWERKINGSPARTNERS BINNEN “OPROOJ”
OJBS De Duizendpoot
Kinderopvang en buitenschoolse opvang “Humankind”
Tussenschoolse opvang BS De Firtel
Katholieke oudervereniging Stramproy
Medezeggenschapsraad BS De Firtel
Logopedistenpraktijk Bijlmakers en Logopedica
CJG—Centrum voor Jeugd en Gezin
Roojer Muziekkompas

Basisschool De Firtel
Parklaan 24
6039 BD Stramproy
Telefoonnr.: 0495 561750
E-mailadres: info@bs-defirtel.nl

