Mr Vosschool:
https://www.meestervos.nl/
Openbare basisschool van stichting O2A5, op dit moment gevestigd op Bongerd 2 in Hagestein.
Kort samengevat:
• Rooster: Ma, di, do & vr: van 8.30 - 12.00 uur en van 13.00 -15.00 uur. Wo van 8.30 - 12.30.
Vr: 8.30 - 12.00 uur (voor groepen 1 t/m 4). In de toekomst zal de school misschien
overstappen naar een continue-rooster zoals bij de ander 3 scholen.
• Kinderen zijn verdeeld over “klassieke” groepen (zoals 1/2, 3/4 en 5/6). De huidige groepen
tellen ongeveer 20-25 leerlingen.
• Kinderen krijgen ‘s morgens les in basisvakken (rekenen, taal, schrijven etc), waarbij eerst
klassikaal uitleg gegeven wordt en later in groepjes of zelfstandig wordt gewerkt aan
opdrachten. De middag wordt besteed aan zaakvakken, zoals aardrijkskunde, scheikunde en
natuurkunde, waarbij kinderen veelal samenwerken en ook buiten het klaslokaal kunnen
werken. Hierbij worden ook praktische dingen geoefend en experimenten gedaan.
• Kinderen werken ook met tablets bij vakken zoals rekenen, met slimme software die de
opdrachten aanpast aan het niveau van het kind.
• Geen religieuze achtergrond, maar wel neutrale aandacht voor bestaande godsdiensten,
tradities en feesten.
Het avontuur:
https://www.basisschoolhetavontuur.nl/
Protestants christelijke basisschool van stichting Fluenta, start vanaf 4 maart 2019 in De Prenter op
het Grote Geusplein 2 te Vianen.
Kort samengevat:
• Rooster: Ma t/m vr: 8.30-14.15 voor alle groepen, kinderen lunchen gezamenlijk op school.
• Groepsdoorbrekend leren: kinderen zijn verdeeld over kerngroepen, die kinderen
bijeenplaatsen naar capaciteit. Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld die eraan toe zijn om te
leren dat al voor de klassieke groep 3 overgang leren en zij die er later aan toe zijn, later
starten.
• Zowel aparte ruimtes waar kernonderwijs wordt gegeven als grotere ruimtes waar
zelfstandig of samen gewerkt kan worden.
• In de ochtend les in kernvakken (zoals rekenen, taal en schrijven), de middag wordt besteed
aan projecten, waarbij kinderen veelal samenwerken en ook buiten het klaslokaal kunnen
werken.
• Focus ligt op het overdragen van vaardigheden en kennis en een leven lang leren, zonder
enthousiasme hiervoor te verliezen en het leren op het eigen niveau,
• Protestant christelijke school met aandacht voor die identiteit, door middel van gebed voor
het eten, Bijbelverhalen die maatschappelijke kwesties en persoonlijke situaties kunnen
schetsen en aandacht voor christelijke feestdagen en tradities.
• ICT neemt een zinvolle en belangrijke plek in, zonder de boventoon te voeren.
LEEF:
https://bsleef.nl/
Katholieke bassischool van stichting Trinamiek, start vanaf 4 maart 2019 in De Prenter op het Grote
Geusplein 2 te Vianen.
Kort samengevat:
• Rooster: Ma t/m vr: 8.30-14.15 voor alle groepen, kinderen lunchen gezamenlijk op school.
• Kinderen zijn verdeeld over “klassieke” groepen (zoals 1/2, 3/4 en 5/6).
• Kinderen krijgen ‘s morgens les in basisvakken (rekenen, taal, schrijven etc), waarbij eerst
klassikaal uitleg gegeven wordt en later in groepjes of zelfstandig wordt gewerkt aan
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opdrachten. De middag wordt besteed aan projecten, waarbij kinderen veelal samenwerken
en ook buiten het klaslokaal kunnen werken.
Nadruk van het onderwijs ligt bij beleven, ervaren en de persoonlijke groei van het kind,
waarbij leraren als coach fungeren.
Katholieke school met beperkte en laagdrempelige aandacht voor die identiteit, zoals bij
katholieke feesten, tradities en vieringen.
Kinderen werken ook met tablets bij vakken zoals rekenen, met slimme software die de
opdrachten aanpast aan het niveau van het kind.

Het talent:
https://www.hettalenthoefenhaag.nl/
Protestants christelijke basisschool van vereniging PCPO, start vanaf 4 maart 2019 in De Prenter op
het Grote Geusplein 2 te Vianen.
Kort samengevat:
• Rooster: Ma t/m vr: 8.30-14.15 voor alle groepen, kinderen lunchen gezamenlijk op school.
• Kinderen zijn verdeeld over “klassieke” groepen (zoals 1/2, 3/4 en 5/6).
• Kinderen krijgen ‘s morgens les in basisvakken (rekenen, taal, schrijven etc), waarbij eerst
klassikaal uitleg gegeven wordt en later in groepjes of zelfstandig wordt gewerkt aan
opdrachten. De middag wordt besteed aan projecten/thema’s, waarbij kinderen veelal
samenwerken en ook buiten het klaslokaal kunnen werken.
• 6-wekelijkse thema’s waarbij ook ouders betrokken worden, worden vanaf meerder
invalspunten bekeken zoals geschiedenis, aardrijkskunde, ondernemers, economie etc.
• Protestant christelijke school met aandacht voor die identiteit, door middel van gebed voor
het eten, Bijbelverhalen die maatschappelijke kwesties en persoonlijke situaties kunnen
schetsen en aandacht voor christelijke feestdagen en tradities.
• Kinderen werken ook met tablets bij vakken zoals rekenen, met slimme software die de
opdrachten aanpast aan het niveau van het kind.

