
Een krachtige basis voor de toekomst!

Scan! voor de video...

BS. Op de Slek

Wij nodigen u van harte uit om kennis te komen maken met onze school. Wij willen u de sfeer en werkwijze 
laten ervaren in de dagelijkse praktijk. Aanmelden van nieuwe leerlingen graag voor 16 april. Het 
aanmeldformulier kunt u ook vinden op de website. 

U kunt een afspraak maken met de directie: 0475- 481877 of info.opdeslek@wijzersinonderwijs.eu

Linda Schreurs- Hendriks

Wij gaan uit van een veilige, rijke en uitdagende leeromgeving, waardoor kinderen geprikkeld worden om 
te leren. 

Kenmerkend voor ons onderwijs is ook de innerlijke betrokkenheid: Kinderen zover krijgen dat ze graag 
iets willen leren en ontdekken. Passie voor leren leidt tot betere processen! Openstellen en nieuwsgierig 
zijn betekent voor ons groeien!

Levensechtheid is een belangrijk uitgangspunt voor onze didactiek. Hiervoor gebruiken we een grote 
variatie aan echte materialen, concrete en visuele hulpmiddelen, digiborden, chromebooks, ipads, etc. 

Wij maken kinderen verantwoordelijk voor hun eigen leerproces: We laten los waar mogelijk en sturen 
waar nodig. Kinderen hebben hun eigen rol in hun eigen portfolio. 

Wij streven naar onderwijs op maat en sluiten aan bij de pedagogische en didactische behoe�en van 
kinderen (adaptief onderwijs). 

Wij hebben aandacht voor talenten van eenieder en hechten waarde aan creativiteit op allerlei gebieden. 

Wij werken op onze school met heterogene groepen om kinderen van en met elkaar te laten leren. 
Daarnaast werken we waar nodig groepsdoorbrekend.  

BS. Op de Slek Rutsekovenstraat 8 
6102 VM, Slek-Echt

Email: info.opdeslek@wijzersinonderwijs.eu
info.opdeslek@wijzersinonderwijs.eu

Wordt uw kind komend schooljaar 4 jaar 
en bent u (nog) op zoek naar een school 
voor uw kind?



Op de Slek
BS.

De kracht van samen groeien.

Wij zijn een kleinschalige school met een 
krachtige samenwerking. Goede relaties 
en contacten met de omgeving van het 
kind vinden we erg belangrijk.  

Goede contacten

De driehoek kind-ouder-school staat 
voortdurend centraal. Wij hebben veel 
persoonlijke aandacht voor ouders en 
leerlingen. Ons leef- en leerklimaat is 
veilig en gemoedelijk.  

Kind-ouder-school

Het realiseren van kwalitatief goed 
onderwijs dat tegemoet komt aan de 
behoe�en, de belevingswereld en de 
vragen van elk kind beschouwen wij als 
onze kerntaak. Wij creëren een leerrijke 
omgeving waarbinnen de leerkrachten 
een positief verwachtingsbeeld over de 
mogelijkheden van de kinderen hebben. 

Leerrijke omgeving


