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Missie en Visie
Onze visie is dat kinderen naar school komen
om te leren. Het leren van de basisvaardigheden Nederlandse taal, lezen, rekenen en
schrijven is het uitgangspunt van ons onderwijsaanbod. Wij gaan er vanuit dat vooral
school dé plek is waar kinderen deze basisvaardigheden leren. De lesmethodes zijn onze leidraad bij het leerstofaanbod. We gebruiken de leerlijnen uit de methode voor de
juiste stappen. Onze missie is elk kind optimaal te laten presteren.

Snappet

Kinderen werken op Snappet-tablets.
Snappet verankert de traditionele elementen
van onderwijs die goed werken en versterkt
die met de nieuwe mogelijkheden van techniek. Snappet leidt tot bewezen verbeterd
leerresultaat, tijdwinst en beter inzicht en
overzicht in de klas.
Met Snappet ontvangen de leerlingen directe
feedback na het maken van een opgave
waardoor zij gelijk weten of zij de opgave
goed of fout hebben gemaakt. Leerkrachten
krijgen door het gebruik van Snappet direct
en continue inzicht in de voortgang van het
leerproces van individuele leerlingen en van
de hele groep. Deze feedback kan direct worden ingezet om het leerproces te verbeteren.
Snappet leidt tot lagere werkdruk bij leerkrachten en geeft leerkrachten tijd en ruimte
om nog meer leerkracht te zijn.
Leerlingen hebben de mogelijkheid om met
Snappet te werken aan leerdoelen die aansluiten op hun eigen niveau. Bij adaptieve
opgaven wordt de uitdaging van de opgaven
aangepast aan de leerbehoeften van de leerling.

Wij werken op onze school met Snappet.
Snappet is een adaptief digitaal onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Een totaaloplossing
voor alle kernvakken voor groep 4 tot en met
8 in het basisonderwijs.

wordt vervolgd…….

SMW

Schoolzwemmen

Elke dinsdagmiddag is onze schoolmaatschapperlijk werker op school aanwezig.

Schoolzwemmen is gratis zwemles voor leerlingen uit groep 5. Een groot aantal basisscholen uit Den Haag doet hieraan mee.
De kinderen krijgen wekelijks 40 minuten
zwemles van een gediplomeerde zwemonderwijzer tijdens schooltijd.
De school meldt de leerlingen aan voor het
schoolzwemmen.
De gemeente vraagt wel om een bijdrage
voor vervoer naar het zwembad Zuiderpark.

Wanneer kunt u contact opnemen met
schoolmaatschappelijk werk?
Bij vragen zoals bijvoorbeeld:
Zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel?
Hebt u vragen over de opvoeding of het gedrag van uw kind?
Is er misschien extra ondersteuning nodig
voor uw kind?
Zijn er omstandigheden in het gezin die extra
aandacht nodig hebben?
Zoekt u hulp voor uzelf, maar weet u niet
waar u terecht kunt?
Voor het maken van een afspraak kunt u
contact opnemen met de intern be-geleider
of met de leerkracht van uw kind. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Overleg met derden gebeurt alleen als u daar toestemming
voor geeft. Dit geldt ook voor de gesprekken
met uw kind. Er zijn geen kosten verbonden
aan schoolmaatschappelijk werk.
Het is ook mogelijk rechtstreeks con-tact op
te nemen met de schoolmaat-schappelijk
werker. Zie hieronder de contactgegevens:
Schoolmaatschappelijk werker:
Rianne Bardelmeijer Telefoon: 06-39811480
E-mailadres:
r.bardelmeijer@smw-basisschool.nl

Turbozwemmen is extra zwemles gedurende
3 dagen tijdens de schoolvakanties (met uitzondering van de zomervakantie). Deze les is
bedoeld voor kinderen die een extra zetje
nodig hebben. Dit kan zijn om beter mee te
komen in de zwemlessen of om deel te nemen aan het diplomazwemmen. Een les
duurt 2 uur. Uw kind ontvangt hiervoor een
uitnodiging als hij/zij hiervoor in aanmerking
komt.
Twee keer per jaar (meestal in maart en oktober) kunt u tijdens de open week kijken bij
de zwemles van uw kind(eren). Het is dan
ook mogelijk de zwemonderwijzer vragen
te stellen.

