
Onze school is een christelijke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het
leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind (passend onderwijs). Onze school
staat open voor alle leerlingen [alle religies] die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het
schoolondersteuningspro el verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet
kunnen bieden). 

Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een
passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we m.n. de vakken Taal en Rekenen van
belang, en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot
volwaardige en respectvolle burgers. 

Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling
van de leerlingen.

De kernwaarden van Basisschool Herenweg zijn
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Wat is de missie van Basisschool Herenweg?

385

Leerlingen

25

Groepsgrootte

groep 1-8

Projectonderwijs

9,5

Leerlingtevredenheid

Eigen beoordeling basiskwaliteitEigen beoordeling basiskwaliteit
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Onderwijsleerproces

Onderwijsresultaten

Schoolklimaat

Kwaliteitszorg en ambitie

Zwak Voldoende Goed

Waar staat Basisschool Herenweg nu?

Schoolplan 2019-2023 Basisschool HerenwegBasisschool Herenweg

CBS De Herenweg, een school om te ontdekken

De goede sfeer op onze school

Het brede (thematische) aanbod van onze
school

De grote ouderbetrokkenheid

De grote betrokkenheid van het
schoolteam op de ontwikkeling van de
leerlingen en op elkaar

De leerteams van onze school

Waar is Basisschool Herenweg trots op? 1. Op onze school hebben we een aanbod voor de sociaal- en emotionele ontwikkelingsociaal- en emotionele ontwikkeling  van de
leerlingen. Hierbij is een passend registratiesysteemregistratiesysteem  gekozen. Het element gedrag is vast onderdeel
van het groepsplangroepsplan .

2. Op onze school werken we met rekenen en wiskunde methode waarbij ICTICT  ondersteunend is aan het
leerproces van de leerlingen.

3. Op onze school hebben we een professionele interne communicatiecommunicatie  en een functionele
communicatiecommunicatie  met onze ouders. De verplichtingen in de AVG zijn in ons communicatiecommunicatie beleid
opgenomen

4. De infrastructuur van de school is ICTICT -proof voor de komende vijf jaar.

5. Op de school maken de 21-eeuwse vaardigheden21-eeuwse vaardigheden  een vast onderdeel uit van het curriculum.

6. Op de school werken we op een systematische wijze aan de kwaliteitszorgkwaliteitszorg .

Wat heeft Basisschool Herenweg over vier jaar bereikt?
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