
Wist u dat op de Vink… 

 

…leerlingen in de onderbouw twee uur per week extra onderwijs 

krijgen en zo een goede basis leggen voor hun schoolloopbaan? 

…leerlingen vanaf groep 3 hun talenten kunnen inzetten in 

zogenaamde ‘leerateliers’ en ‘doe- en ontdeklessen’ zoals als 

koken, films maken, creatief schrijven, dieren verzorgen en 

programmeren? 

…ouders/verzorgers, leerlingen en hun leerkrachten bij de start 

van het schooljaar samen kijken naar wat het kind nodig heeft om 

te leren? 

…leerlingen leren uit boeken, door te bewegen én door zelf te 

ontdekken? En dat ze van de leerkrachten én van elkaar leren? 

…alle groepen opbrengstgericht werken en het onderwijs aansluit 

op landelijk vastgestelde doelen en leerlijnen?  

…deskundigen van binnen en buiten de school zich inzetten om 

leerlingen op hun eigen niveau te laten werken? Er zijn 

plusgroepen en uitgebreide mogelijkheden voor remedial 

teaching. 

…er een actieve oudervereniging is en dat ouders regelmatig 

helpen bij uitstapjes en bijzondere activiteiten? 

…alle groepen één keer per jaar tijdens hun maandsluiting 

dansen, zingen, toneelspelen en muziek maken? 

…ouders via Social Schools regelmatig berichten ontvangen (met 

foto’s!) over het reilen en zeilen in de groep van hun kind(eren)? 

 

 

 

…vakleerkrachten de gym-, drama- en muzieklessen verzorgen? 

…leerlingen al vanaf groep 1/2 Engelse les krijgen? En 

geschiedenis en natuur & techniek vanaf groep 3? 

…leerlingen vanaf groep 4 verschillende ‘heilige huisjes’ 

bezoeken en zo met religies en leefstijlen van mensen in Nederland 

kennismaken? 

…feesten uitgebreid worden gevierd? Met Pasen maken we ontbijt 

voor elkaar én Kerst vieren we met de hele school. 

… de leerlingen met Positive Behaviour Support (PBS) belangrijke 

waarden en goed gedrag wordt aangeleerd? Wij zijn een Gezonde 

school. 

…leerlingen regelmatig aan activiteiten in Voorschoten en Leiden 

meedoen (zoals Technolab, musea, bibliotheek en Kunstkring)? 

…leerlingen tussen de middag op school kunnen overblijven of 

thuis kunnen gaan eten? 

…de zorg voor leerlingen volgens de Onderwijsinspectie op orde 

is? Ook is de Inspectie positief over het pedagogisch klimaat op 

onze school en het uitgebreide leerstofaanbod.  

…ouders en leerlingen onze school met (bijna) een 8 waarderen? 

…de leerlingen via een leerlingenraad over het beleid op onze 

school kunnen meepraten? 

…de Cito-resultaten van groep 8 al jaren boven het landelijke 

gemiddelde liggen? 


