
“Een school om het beste uit jezelf te halen”

Onze missie: De Nuts is een kleinschalig school waar ieder kind gezien wordt en samen met de leerkrachten het beste uit zichzelf kan halen.
Onze visie: Ieder Nuts kind kijkt terug op een plezierige en leerzame schooltijd en is geïnspireerd om de wereld verder te ontdekken. 
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1.1 De school is kleinschalig, 
iedereen is welkom en ieder kind 
wordt gezien en krijgt aandacht.

1.2 Leerkrachten zijn 
toegankelijk en de deuren staan 
altijd open, daardoor voelt het 
veilig en vertrouwd.

1.3 De zorgstructuur is zo 
gemaakt dat ieder kind zich kan 
ontwikkeling op zijn niveau.

1.4 De kinderraad zorgt ervoor 
dat kinderen mee mogen 
beslissen. Hun stem telt. 

1.5 Communicatie tussen ouders 
en school is laagdrempelig. 
Ouders zijn betrokken.

2.1 Kinderen krijgen vertrouwen 
om zelf verantwoordelijkheid te 
nemen.

2.2 Ieder kind is uniek: er is 
ruimte voor iedereen. 

2.3 Kinderen werken met 
weektaken waardoor hun 
zelfstandigheid groeit.

2.4 Kinderen leren presenteren 
en durven zichzelf te uiten. 

2.5 Ieder kind werkt zelf aan zijn 
eigen leer- en ontwikkelproces. 
Zo werken we o.a. met 
niveaugroepen.

3.1 Actuele en maatschappelijke 
thema’s worden behandeld.

3.2 De school gebruikt 
interactieve methodes van Blink 
voor de vakken aardrijkskunde, 
natuurkunde en geschiedenis.

3.3 Duurzaamheid krijgt steeds 
meer aandacht binnen de 
lessen.

3.4 Door burgerschapsonderwijs 
leren de kinderen wat de 
basiswaarden zijn in onze 
samenleving.

3.5 De school hanteert actief een 
anti-pestbeleid, opdat ieder kind 
zich veilig voelt binnen en 
rondom de school.

4.1 De leerkrachten doen er alles 
aan zodat kinderen met plezier 
naar school komen

4.2 We laten kinderen spelend en 
bewegend leren

4.3 Talenten  en interesses van 
kinderen worden gezien en 
verder ontwikkeld 

4.4 De Nuts gaat aan de slag met 
de Gezonde School- aanpak.

4.5 De school is een 
Kanjerschool: Gezamenlijk leren 
kinderen, leerkrachten en ouders 
om op een respectvolle manier 
met elkaar om te gaan.

5.1 Aandacht voor techniek, 
cultuur en creativiteit: o.a. 
technieklab, museumbezoek, 
zwemles, schaken, filosofie, 
moestuin, engels en muziek.

5.2 De schoolontwikkelingen 
worden bijgehouden middels het 
leerlingvolgsysteem.

5.3 De school beschikt naast 
groepsleerkrachten over 
verschillende vakdocenten, 
klassenondersteuners en een 
interne remedial teacher.

5.4 De Nutsschool werkt tijdens 
de vakuren met halve klassen

5.5 .De school werkt volgens het 
directe instructie model (EDI) 
voor effectieve kennisoverdracht


