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‘Eigenwijs 
onderwijs op maat’

Op onze school werkt een enthousiast team met hart voor alle 

kinderen. Onze leerkrachten hebben vooral een coachende rol. 

Daarnaast kent ons team vakspecialisten. Samen begeleiden ze 

de kinderen stap voor stap naar volwassenheid. Wij zijn een be-

gaafdheidsprofielschool. We streven ernaar dat er voor leerlingen 

met een ontwikkelingsvoorsprong, (hoogbegaafde leerlingen) 

een passend en gestructureerd onderwijsaanbod wordt gerea-

liseerd, waarbij zij hun talenten kunnen ontwikkelen. Hiervoor 

hebben wij ons eigen onderwijsprogramma ontwikkeld. We willen 

samen een veilige leefgemeenschap zijn. Waar kinderen veel leren 

en met plezier naar school gaan. Maar waar ook ruimte is voor 

het ontwikkelen van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief ge-

drag. Er heerst een fijne sfeer binnen de groepen. Daarvoor werken 

we met het programma de Vreedzame School. Het is een pro-

gramma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. 

Het helpt onze school een hechte gemeenschap te vormen waarin 

we leerlingen actief aanspreken op hun verantwoordelijkheid 

voor elkaar, hun omgeving, voor de schoolgemeenschap en de 

samenleving.  We zien onze school dan ook als een veilige oefen-

omgeving. Kinderen mogen bij ons volop experimenteren, als in 

een minimaatschappij. Dit geeft ruimte voor de ontwikkeling van 

zelfdenkende, zelfbeslissende en verantwoordelijke mensen. Een 

goede samenwerking tussen school en ouders vinden we daarbij 

heel belangrijk. Dit draagt bij aan het schoolsucces van kinderen.

Daarnaast stimuleren we gezond eten en lekker bewegen. We 

hebben een schooltuin, waarin de leerlingen kunnen ervaren hoe 

leuk en lekker het is om samen fruit en groente te kweken en te 

eten. En we doen veel aan sport.

Op onze school krijgt ieder kind 

op eigen wijze onderwijs.

Goed lesgeven is de kern van ons werk. Dat doen we vanuit deskundigheid en met een flinke dosis passie. We hebben daarbij 

oog voor ieder kind. We werken met een open houding en gaan uit van wederzijds respect. Want met een goede relatie kom 

je tot de beste prestaties. 

Wij zijn De Tjongerschool, Mildam 


